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Avsagt:

17.4.2CI18 i Oslo tlngrett,

§aksnr.:
Dommer:

Tingrettsdommer

§aken gielder:

Førerrettinndragning

Flagnar Lindefeld

Advokat Hans Petter Klevenberg
Haugen

mot
Staten vliustis- og'
beledska psdepartementet

Advokat lda Hjort Kraby
vladvokatfullmeldig Tomas Midttun
Tobiassen

lngen begrensninger i adgengen til offiontl§ gfengfuebe

DOM
Saken gielder gyidigheten av Politidircktorate* vedtak av 1?. noverrbæ 2017.

Frnmstilling av saken
Saksøker

sr

år, utdannet dataingeniørr, og i fast arbeid hos et firma

i

Tidligere harhan arb,eidet med
ftusten 2016 dyrket
eannabisplanter på sin bopel. Forholdet,kom til politiets
kunnskap ved at Tollvesenet den29. ooverrb€r 2016 stoppet en fb'rsendelse med 14'
cannabisfrø adresseft til
Tollveseuet anrneldte forhotrdettil politiet, som den 28. febnrar20l6 giennomførte en
ransaking hjemme hos

Politiet oppdaget Cer en mindre marihuanaplantasje

i

§ellerea. Plantene ble tatt i beslag og senere arralyser har bekreftet at det dreier seg om
planter ogfrø av arten Cannabis sativa Sasrme dag ble det tatt et avhør av
[Ian
er$ente i avhøret at han hadde innfsrt, dyrket, brukt, og oppbevartmarihuana.
Om bakgrunnen for iunførselen forklarte

i avhøret:

Siktede forklarteatham via amsterdamseedcenter.com bestilæ frø, cannabisfrø. Dette ble

gio* tidlig på høsten i20l6,I lspet *v høsteo stårtst han en liæn plantasje. Ut$yret til denne
hiryt€ han fra Amazotr, Ebay, Æibaba også videre. §iktede metrte dette var helt vanlig og
lovlig utstyr.
Han forklaræ at han bestilæ frøene på guun av at han har angst og syn€s at det firngerte
bedre enn reseptbelagte medisiner. §iktede satte opp denne plantasjen for å lage sine egne,
nattrrlige medisiner. Sil$ede trodd§ 4f han filt< forsendelsen fra amsterdamseedcenter ca. i
november/desembet, Siktede forrklarte at det først var sendt en forsendelse som ble stoppet

i

tollen, før anrsterdarrseedcenter sndte en ay forsendelse som kom giennom tollen.

Etter at avhøret fomrelt var avsluttet snaldret
imført følgende tilf,øyelse i protokollen fra avhøret:

med Pb.

Mel§, og det btre deretter

(I etterkant av avhmet snakket siktede med Pb. Melby. Siktede fortalts at han røyket
marihuana ca. en gang om dagen. Han rcryket stort sett på kvelden.

TIG)

Dcn I l. april 2017 ruttok
fra Innlandet politidistrikt forhåndsvarsel om
tilbakekall av førerret medhjenrmel i vegtafikkloven § 34 femte ledd. Den 7. mai 20fi
innga
innsigelser til varselet. Vedtak om tilbakekall av førerrett ble fattet den
påklaget vedtaket den 5. juni 2017.
18. mai 2017
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Den 17. november20IT fattet Politidirektoratet slikt vedtak i klagesaken:
«Klagen tas ikke

til fulge».

tok ut stevning mot staten den 18. desernber

I1ll,med krav om at vedtaket

§ennes ugyldig. §taten har i tilsvar av 9. februar 2018 nedlag påstand om frifinnelse.
avga forklaring, og det ble
Hovedforhandling ble holdt den 3. april
foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

2018.

Salrsøkerens påstandsgrrrnnlag
er i det vesentlige enig

i

statens fremstilling av de faktiske forhold. I(ravet om

midlertidig forføyning frafalles.
Det sentrale påstandsgrunnlag er at vedtaket er ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse.
Det giøres dermed ikt<e lengergieldende at det foreligger feil faktum, feil saksbehardling,
eller rnyndiehetsmisUruk.
. gien

gieldende at tilbakekall av førerret er et alvorlig inngrep, og at de regler

som staten anvender ved sine vurdainger må ha hjemmel i lov. Det foreligger ikke

hfemmel i loven for å operere med et krav om e.tt års negative prøvø før
vedhkstidspunktet som et vilkår for å konstatere edruelighet
lrar hatt førerrett siden 19g6.Hao er en mann

på

mætergrad, og har hatt og hæ en ansvarsfull stilling. Han fikk

, dataingøriør med
i 2016 qmrptomer av

psykosomatisk karakter, henmder sterke smerter i mellorngulvet. Noen klardiagnose er
iktce stilt, men Stesolid og andre medisiner er forsøkt uteuvesentlig effekt.

valgte derfor høsten }Arc *forsøke marihrrana til medisinsk bruk" Han dyrket
plantene setv, for på den måteu å ha konroll på hva hm inntok. Dst €r visse

meryaktigheterisakensdokurnenter,menfortingrettenanføresat brukte
marihuana over en periode fu ca november 2016 frem til ransaking den 28. februar 2017,
en bruksperioden på mellom 2 og4 mfueder. Det dreide,æg i hovedsak om en svak

qioint», alltid på kneldstid, og med en hyppighet på 4-5 gailgff i uken. Han har alltid ventet
minst 12 timer med åkjøre bil, og har atdd kj€,rt bil i nrset tilstand. Detforetigger ingen
bevis på nrsbnrk etter 28. februar 2017 " Det er\iennes uansett ikke noe misbnrlL da det kun
er snakk om bnrk

ti[ q.n:rptomlindring.

Regelen forvaltningen anve,nder om at han må ha vært edruelig i ett år fulger i*&e av loven,
men av forvalftringspraksis. Denne praksiser må domstolen se bort fra som rettskilde.
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Etter ransakiagen gil<k han tilbake på Steso§d og han har ikke br ukt marih.trana. siden.
har hatt dokumentert rene prøver siden mai 2017,og vedtaket ble fattet i
november 2017 . Det kan denned ikke,være noen tvil om at ban var «ednreligr> i lovens
forstand da vedtaket ble fattet.

var ednrelig på vedtakstidspunkt.

Prinsipalt anføres derfor at

Subsidiært, selv om han ikke var ednælig på vedtakspunkteq så må det likevel forctas cn
selvstendig vtrdering av taåkksik*erheten.
Det er ikke bestridt at han har kjort bil i perioden for bruken, og det er heller ilcke bestridt
at han htr brukt casaabis til medisinske forrnåI. lmidlertid er det ingen holdeprmkter for at
bnrken hæ medført noen tajikkfæe. Cannabisbrukenhari dette tilf€llet redusert hans

trafikldarlighet, ikke økt den.
§aksskerens påstand
1. Politidirektoratets vedtak av 17. novsnber 20L7 q ugyldig.
tilkjennes s*ens, ornkosnringer.
Saksøktes påstandrgrunnlag
Vurderingen av om vilkfuene for tilbakekall er til stede er et rent rettsanvendelsess§ønn
som domstolen kan prøv€ fullt ut.

Det er to seffiale faktiske vurderinger i saken, rusbruken ogornfanget av bilkjøringan.

Nfu det gielder bruken er politiavhøret den 28. febnrar 2A17 et sentralt dokument. Der
erkjennes det et bruI*smønster av cannabis ssm ikke er forenlig med bilkjøring. Bruken er
har fsrklart seg annerled,es i retten er det de
ikke bestidt senere, og i den
begivenhet$xsr,e bevis som må legges til grurm, Det har uåxlsett vært en grundig

grad

saksbehandling med en rek*e :muligheter for konradiksjon
Staten anfører at det er vedtaket av

ll. november 2017 som er til prøving, og det er

forholdene på det tidspunktet som er avgiørende, ikke forholdene i dag. Før det forelå det

fire negative prørcr, og ståten bestrider i*&e resultatene.

at

bruk av marihuana høsten 2016 og frem ti} februar 2017 klaxt
tilsier at han ikke var ednrelig i denne perioderr, og at hans bilbruk i perioden var av en slik
karakt€r at vilkårqre for tilbakekall var tilstede da forholdet ble oppdagetden 28. februar
§taten anfører

24fi.
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§akens egenflige spensrnål handler om betydningen av etterfølgande rusfrihet mellom
beslag og vedtakstidspunkt i kl4gesaken

at

i denne perioden (8,5 mnd) ikke bnrkte marihuana eller
andre nrsmidler" Lnidlertid mener stateo dette ikke er avgiø,rørde da det må dokmrenteres
12 måneders edruelighet fur de hensyn som begrunner tilbakekatrl i første omgang ikke
lenger giø seg,gieldende med avgiørende vekt. Det vises til regele,n om at den som har flltt
retten tilbakekalt kan søke om gienerverv aår vedkommende kan dolarmentere 12
måneders rusfrihet. Dette er en praksis staten har anvendt,i mange år, og den er i tåd med
§taten bestrider it&e

lovens system og de hensyn bestemmelsenhvilerpå. Regelener forarl«ret
Politidirektoratets håndhwingsins,tnrks prmkt 3 .2.2.1 .

i

statens

ikke noen avgiørende rettspraksis på hva løsningen
blirnårdet erdokumentert en såvidt langnrsfriperiode, rnen slik staten ser detmådet
rikige være å operere med den samme butrersone p&12 måneder ftr førerr€tten kfll
Det foreligger ettsr

gienerverves, slik situasjonen vil være etter et vedtak. Ilensynet til en ensartet praksis og
sammenheng i regelverket tilsier damed styrke at lløsuingenmåvære den samms også i de

situasjoner der endelig vedhk ikke er fattet
På vedtakstidspunktet forelå det derfor

i lovens forstand mangtende edruelighet som ikke

er forenlig med bil\iøring, og derfor bør førerrefien av forebyggende $urmer tilbakekalles.

§akrøI(cg påstand
1. StateNr v/Justis- og beredskapsdeparterneatet frifinnes.
2. Staten v/Ju*is- og bercdskapsdeparternentet lillqiennes sakskostneder.
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Rettens vurdering
Saken gielder edministrativt tilbakekafl av førerrett ettervegtmfikkloven § 34 femte ledd.
Bestemmelsen lyder strik:
<<Dersom innehavercn av førerkort ikke er edruelig eller hans vandel for

øwig er slik at han
ikke anses skikket til,å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet
tilbakekalle rettsn tit å føre motoryogn for en bestemt tid efl€r imtil videre, hvis henqmet til
trafikksikkerheten eller alhnenne hensyn ellers krever det.»
Det fremgår av ordlyden at to vilkår må være opprylt for at politiet skal kunue tilbakekalle
førerretten. Det må foreligge manglende edruelighet og hensyxet tii trafikksikkerheten må
kreve tilbakekall. Selv onr det er en nær sanrnenheng mellom ednretighetsvilkåret og
tuaftk*si*t<erhetshensynet følger det av ordlyden og refispr,aksis at manglende edruelighet
seg selv ikke er et tilsfiekkelig grunnlag for tilbakekall ay f,enerretten etter besternmelsen.
Retten viser

tilRl.

i

2015 s 493 fsr en generell giernomgang av lovens vilkår.

skiller i det følgende mellom «ilbakekall» som er selve vedtaket foranlaet i
vegEafikkloven § 34 femte ledd, og «<gienerverv», som er vedtakeJ om å gr noen furerretten
IfL^1,^
-&^- §r
-r 4:lL-l--l--lt
uluar{t, gluil
uluaÅE(4ilr.
Re,tten

fue

vedtaket om tilbakekall

av

førerrett ble fattet den 18. mai 201?, og
vedtaket i klagesaken ble fattet den 17. november ztfi. Det er det siste vedtaket som er til
prøving, og rettens prøving skal ta utgangsptrnkt i faktum strik det forelå på
Det

vedtakstidspur,rktet.
bærende anfs,rsel er at Politidirektorate-ts vedtak den 17. november 2017 æ
bas€rt på feil rettsanvendelse og dermed ugyldig.

I dette spørsmåIet

har domstolen

full

prøvelsesadgang.

Rstten skal innledniagsvis redegjøne kort for sitt syn på sakens beviser.

Nfu det gielder selve den nrsbruk som danner grunnlaget f,or vedtaket legger retterr til
grrrro
i prioden november 2016 til slutten av februar 2017 brukte marihuana
nesten hver kveld. Om det var feuq seks, eller syv dager i uken er ikke avgiørende,

at

Formålet med bnrken er heller ikke avgiørende for denue tvisten, rnen retten skal for
ordens skyld bemerke at det ikke er holdepunkter for annet enn at nnarihuanaea var urent

til lovlige medisiner. Retten legger
periode kjørrte bit til og frajobb hver ukedag,

eget bnrk og at det var mmt som st altenrativ

grunn at hari i samnne
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Når det gielder periodeu etter ransaking og bestrag, mars til I 7. november 201 7 legger
retten til grunn at
i perioden ikke bnrkte nrsmidler av lovlig eller ulovlig art i et
omfang som var egnet til å skape risiko i trafikken. Fra den 23. mai z0n til 17. november
2017 æ dette dokumentert med rene trinprøver, og ubestidt.
Rettens bevisvurdering over er på alle vesentlige punl*er sammenfalle,lrde meddet faktiske

grturnlaget direktoratet hadde tilgiengelig den 17. november 2017.

Nårpotitiet den

18. mai 2017 konkluderte med at

hadde

bnftt marihuanai et

omfang som var innenfor begrepet <tiklie er edruelig», og at en samlet v mdering av bnrken
og omfanget av bilkjøringen tilsa at hensynet til ffifikksikkerheten giorde det påkrevet å
tilbakekalle førenetten, så er det slik retten ser det en konekt rettsanvendelse på det
tidspunktet.
Det avgiørende spørsmål for vedtakets gyldigh* er imidlertid hva som er riktig

reffgnvendelse den 17. november 2AI1, bas€rt på det faktum ssm da forelå. Som anført av
staten knytter sakens avgierrende spørsmål seg til be§dningen av etterfialgende rusfrihet i
tiden mellom mars 2017 agl7. november 2017.
Direktoratet her, i vedtaket på side 6, Iagt til gnrnn følgende generelle lovforståelse:
ikke er avgiørende for edruelighetsvurderingen at klager kunne frerrleggs
rusfri prerve dea23.05.2017 agi etterkant av dette. Det foreligger fast forvalmingspraksis for
at personersom har ått tilbakekalt førerretten grumet misbruk av ulovtige rusmidle,r må
<<Vi mener at det

fiemlegge helseerkkæring tilknyttet negative urinprøver tat jevnlig i lerpet av et års tid under
kontroll av helseprsonell, jf. Håndhevingsinstukse,n punkt 3.2.2.1.»

Retten msner at dette er et utfiyl<k for uriktig rettsanvendelse ved vurderingen av

tilbakekatl ett€r § 34 femte ledd, og skal kortbegrume dette.
Det grunnleggende utgangspunkt er at tilbakekall av ferrerrett er et inngrep i privates

rettsstilling som omfattes av legalitetqprinsippet, hvilket tilsier atinngrepet måvære
tilsreL*elig forankret i formell lov.
Lovens ordlyd gir il&e holdepunkter for en regel om at personer som har filtt tilbakekatt

furerretten gnrnnet misbruk av ulovlige nrsmidler må fremlegge helseerklæring som viser
negative trinprøver tatt jevnlig i løpet av et års tid under konaoll av helsepersonell før det
kan være aktuelt åomgiøre et negativt vedtak.
Loveus ordlyd tilsier en nåtidsvwdering

jf.

btant annet formuleringen

<<er

edruelig».

Ordlyden taler dermed isolert sett mot direksoratets rettsanvendelse.
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Ordlyden kan på den annen side ikke med rimelighet furstås slik at ethvert opphør av
rusmisbruk medfører at vilkår,ene for tilbakekall ikke lenger er til stede. Hva som
imidlertid er en rimelig «bufferperiode» for tilbakekallsvurderingen kan ikke udedes
dir€kte av loven, forarbeidqre, eller reftspraksis. Ordlyden legger opp til en konl«et samlet

vurdering. Rusbrukens arl, omfang varighet, bnrken av mototvogn, snmt individuelle
fortrol4 vil slik retten ser det være naturlige elementer i ea slik samlet vurdering av
edruelighet

I en slik

o

g tafi*ftsi*fterhet.

be§dning er det, slik
retten serdet, ikke feil rettsanvendelse å se hen til forvaltningspraksis for gienerverv slik
denne frernkommer i Håndhevingsinsbuksens (RPOD-20 I 7-3) punkt 3.2.2 -l :
sannlet vurdering av vilkårene hvor tidsfodøpet selvsagt har

Når føreretten er tilbakekeh etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd grunnet manglende
edrueligh€t, kan føreretten gienenverves nfu de forhold som lå til gnmn for tilbakekallet ilke
lenger er til stede. Nfu føreretæn er tilbakekalt grunnet ru$nisbrulq kreves det for det første
at nrsmisbnrket falctisk har opphørt, og for det andre at vedkommende har vært rusfri i ea så
lang pedode at politiet nred rimelig gr:ad av sikkerhet kan legge til grunn at den positive
utviklingen har stabilisert seg"
Det foreligger fast fervaltningspraksis ft)r at parsonar som har ffitt tilbakekalt føreretten
grunnet misbruk av ulovlige rusmidler må fremlegge helseerklæring tilknyttet negative

urinprøver tatt jevnlig i løpet av et års tid under kontroll av helsepersonell. I{ar
vedkornmende hatt et relativt ornfattende misbnrh bør slike priøver tas jevnlig i ett til to år
før det kan påregnes sam§kke til gienerverv av fønereten. Det er politiet som i den enkelte

til hvor ofte (for eksempel hver tnedje dce) og for hvor lenge slike konfiollerte
minprøver bør avlegges. Dette er spørsmål sorn politiet børta stilling når tilbakekallet s§er
slik at vedkommende allerede på dette tidspunktet vet hva som vil kreves for gienerverv av
sak tar stilling

føreretten-

til utfy,kk er relevante også ved vurderingen etter § 34
fernte ledd. Det kan særlig vises til uttalelsene i,f,ørste avsnittom at det må foreligge en
rimelig grad av sikkerhet for at vedkommetrde har vært rusfri over Roe tid. I tillegg må
man på bakgrun av faktrmr på vurderingstidspunktd v,urdere om man med rimelig grad" av
si*kerhet kan legge til grwn atde forhold sorn begrunnetvurderingen i fcrste insuns ikke
De synspunkter som her kommer

lenger foreligger

I denne kontæete vurderingen vil tidsforlepet åpenbart habety<lning, men det er rettens qm
at det ikke,kan være det eneste, eller i praksis det avgiørende moment, i den sanrlede
vurderingen" At det foreligger eri fast et-års praksis knyttet til gjenerven kan ikke uten
vidre slå giennom overfor en ordlyd som gir anvisning på en vesentlig bredere og mer
konkret vurdering.
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r oef,re v,eoriaKe[ I}ar rCIrvarulurgen§ praKsr§

lor generyerv på oefile mat€n blrtt det

avgiørende premisset også fortilbakekall. Konsekvensen av det er slik retten ser det at
direktoratet begrenser utralget av relevante momenter som loven krever skal vurderes. En
slik lovforståelse kan lede til at direlctontet da itI<e leager foretar en konkret aweining

mellonr nrsbnrk, trafikksikkerhet, og individuelle forhold slik loven legger opp til. Dette
skaper en risiko for at vedtakets inrhold besternmes av et for snevert utvalg av momenter,
og at fbrvalhingspraksis fra et tilgrensendg men ikke samsvarende område, ftir en vekt det

ikke er rettskildemessig dekning forSaken her illustrercr slik retten ser det problenret. På tidspunktet for direkloratets vedtak

var det sannsyrlig at

ikke hadde brukt marihuana siden slutten av februar 2A17,
og det var doknrrrentert og ubesui& rusfrihet fra rnai 2017. I samnee periode var dethelter
ingen holdepunlaer for at
medf,ørtenoen trafikksilfrerhefsrisiko som sto i et

fusaksforhold

til rusadddelbruk. Det var videre klarl at

livssituasjon, før og

etter periodenmed marihuanabruL genereltikke skilte seg ut fra det store flertall av

tafikanter. Disse forholdene taler slik retten ser det nokså klart for at det vanskelig kan
sies at det er konl«eæ forhold i saken slik den er opplyst den 17. novemkr 2017 som
tilsier at'
Jør tas ut av tafit&en som en følge av rusmisbnrk.
Oppswtmert er det rettens syn at når direktoratel den 17. november 2017 legger til gruiln
. fortsatt utgiør en trafikl«sikkerhetsdsiko på grum av en manglende
at
edruelighet sonn opphørte for 8J mfuieder siden, så er det uttrylk for feil rettsanvendelse.
Yedtaket er ett€r dette ugyldig.
Retten skal for ordens skyld bearerke at den med dette ikke har tatt stilling,til om

forvalhingspraksisen knyttet
er tilstrekkelig

fil gienerverv slik den fumkonnmer i Håndhevingsinstruksen

foranlret i loven.

Sakskostnader

Imedhold av hovedregelen i tvisteloven § 20-2 har
- krav på full erstatning for
sine sakskostnade(, i det
- få'tt fullt medhold i sitt krav. Retten har vurdert men
kan ikfte se at unntaksbestemmefsene i § 20.2 tedje ledd kommer til anvendelse.

I medhold av tvisteloven

for sakskostnader dekke alle
har krevet kr 100 000 ink.mva til dekning av salær til
nødvmdige kostnader.
prosessfullmektig. I tillegg kommer rcttsgebyr, l« 5 .650,-. Reue.lr leggerkravet til gnmr,r.
§ 2G.5 første ledd skal emtatningen
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DOM§§LUTIIING

l.

Politidirektoraæts vedtak av 17. november 2017 er ugrldig.

2. §tateu @r$is- os h."redsk4psdepat€m.qntetdømnes til innen Z-to - uker å
e.rstatte
sakskostnade,rmed kronsr 105 650 -

etthurdræ@gfffiti.

itett kopi:
bem:

Rdledning, om aukeadgaogen i sivile saker vedlegges
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