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Instans Borgarting lagmannsrett – Dom
Dato 2018-09-06
Publisert LB-2017-65348
Stikkord Vegtrafikkrett. Trafikksikkerhet. Selvmedisinering med cannabis. Tilbakekall av 

førerett. Vegtrafikkloven § 34 femte ledd.
Sammendrag Politidirekoratet vedtok å kalle tilbake As førerett etter vegtrafikkloven § 34 femte 

ledd. Lagmannsretten kom til at vedtaket var gyldig. A hadde i mer enn 30 år 
drevet selvmedisinering med cannabis. Selv om bruken fremsto som kontrollert, 
hadde den et omfang og en hyppighet som gjorde at A ikke «er edruelig» i 
vegtrafikklovens forstand. Lagmannsretten fant også at As bruksmåte og 
kjøremønster sammenholdt med det man vet om virkingen av THC for 
kjøreferdighet og ulykkesrisiko tilsa at A fratas føreretten av hensyn til 
trafikksikkerheten

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2016-158958 – Borgarting lagmannsrett LB-2017-65348 
(17-065348ASD-BORG/01).

Parter Staten v/Justis- og beredskapsdepartement (advokat Jørgen Aandal Vangsnes) mot 
A (advokat Arne Seland).

Forfatter Lagdommer Jan Eivind Norheim, tingrettsdommer Hans-Petter Jahre og tilkalt 
dommer, tingrettsdommer Nina Mår.
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Saken gjelder gyldigheten av vedtak om tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet, jf. 
vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

Tingretten har redegjort slik for sakens bakgrunn:

Hordaland politidistrikt fattet den 17. juni 2014 vedtak om tilbakekall av saksøkeren As (heretter 
«saksøkeren» eller «A») rett til å føre førerkortpliktig motorvogn med grunnlag i vegtrafikkloven § 34 
femte ledd.

A påklaget vedtaket til Politidirektoratet den 6. juli 2014. I vedtak av 29. september 2014 avslo 
Politidirektoratet klagen.

Ved stevning av 30. oktober 2014 ble det tatt ut søksmål mot Staten v/ Justis- og Beredskapsdepartementet 
(heretter «saksøkte» eller «Staten») ved Oslo tingrett med påstand om at Politidirektoratets vedtak er 
ugyldig. Oslo tingrett kom i dom av 7. mai 2015 til at vedtaket var gyldig og frifant staten.

Saksøkeren anket dommen. Ved dom av 27. juni 2016 [LB-2015-110557] kom Borgarting lagmannsretts til 
at Politidirektoratets vedtak av 29. september 2014 var ugyldig. Lagmannsretten var enig i at vilkåret om 
manglende edruelighet var oppfylt, men fant at vedtaket likevel var ugyldig fordi Politidirektoratet ikke 
hadde foretatt en konkret vurdering av om saksøkerens manglende edruelighet utgjorde en 
trafikksikkerhetsrisiko.

Den 23. september 2016 fattet Politidirektoratet nytt vedtak i saken. Politidirektoratet sluttet seg til 
politidistriktets vedtak av 17. juni 2014 om tilbakekall av førerrett og tok ikke klagen til følge. 
Politidirektoratet fant både at A ikke var edruelig og at hensynet til trafikksikkerhet tilsa tilbakekall av 
førerretten.

A tok 1. oktober 2016 ut stevning med krav om at Politidirektoratets vedtak av 23. september 2016 var 
ugyldig og begjærte også en midlertidig forføyning om å få rett til å kjøre motorvogn frem til rettskraftig 
avgjørelse i hovedsaken foreligger.

Oslo tingrett avsa 7. februar 2017 dom og kjennelse med slik slutning i dommen:
1. Politidirektoratets vedtak datert 23.09.16 om tilbakekall av føreretten til A er ugyldig.
2. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet dømmes til å innen 2 – to – uker etter dommens forkynnelse 

å betale kr 120.000 – etthundreogtyvetusen – til A i sakskostnader.

For nærmere detaljer om saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling ble 
holdt 23. og 24. august 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine 
prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble også hørt seks vitner, hvorav to var sakkyndige vitner. Om 
bevisførselen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet, har i 
hovedtrekk anført:
Vilkårene for tilbakekall er til stede.

Tingretten har korrekt kommet til at vilkåret om manglende edruelighet er oppfylt.

A har en lang historikk med bruk av cannabis. Etter egen forklaring røyker han cannabis omtrent ti ganger i 
måneden (dvs. hver tredje dag), med doser på omkring 0,3 gram. Slik var det også på tidspunktet for 
Politidirektoratets vedtak. Dette er tilstrekkelig til å konstatere manglende edruelighet i vegtrafikklovens 
forstand.

Spørsmålet er deretter om hensynet til trafikksikkerheten krever tilbakekall. Det er nær sammenheng mellom 
dette og forrige vilkår, ettersom hensynet til trafikksikkerheten også er styrende for hva som utgjør edruelighet i 
lovens forstand. Det må likevel foretas en konkret vurdering av hvorvidt hensynet til trafikksikkerheten gjør seg 
gjeldende. Denne vurderingen kan imidlertid ikke være individuell og subjektiv, men må av praktiske og 
bevismessige grunner objektiviseres. De sentrale momenter er rusbrukens art og omfang og aktuell bilbruk.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2015-110557
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I dette tilfellet gjør hensynet til trafikksikkerheten tilbakekall påkrevd. Selv om bruken skjer i kontrollerte 
former og på tidspunkter hvor A ikke kjører bil, har han et vedvarende og aktuelt misbruksmønster som 
innebærer risiko for kjøring i påvirket tilstand. Slik risiko innebærer en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko ikke 
bare for sjåføren selv, men også for øvrige trafikanter. Staten har særlig vist til den sakkyndige vurderingen fra 
professor (em.) dr. med. Jørg Mørland. Staten må forholde seg til de faste grenser for påvirkning som lovgiver 
har fastsatt, jf. forskrift 20. januar 2012 nr. 85, som er gitt i medhold av vegtrafikkloven § 22. Selv med den 
ventetid A har forklart at han praktiserer, er det fare for at han vil kjøre med en THC-konsentrasjon over nedre 
grense. Tingretten har på dette punkt forstått vegtrafikkloven § 34 femte ledd uriktig.

Vegtrafikkloven § 34 femte ledd er en føre-var bestemmelse som praktiseres strengt i samsvar med lovgivers 
forutsetning. Direktoratets skjønn ligger godt innenfor lovens ramme og kan ikke overprøves av domstolene.

Staten har nedlagt slik påstand:
1. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes.
2. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten

Ankemotparten, A, har i hovedtrekk anført:
Ingen av vilkårene for tilbakekall i vegtrafikkloven § 34 femte ledd er til stede i denne saken. A må anses 
edruelig i vegtrafikklovens forstand. Han anvender cannabis til medisinsk bruk. Han har PTSD, og cannabis 
virker beroligende og angstdempende. Han får medisinsk cannabis forskrevet av en nederlandsk lege, og tar 
mindre doser enn legen har angitt på resepten. Han blir ikke beruset og har aldri vært innbrakt av politiet eller 
pågrepet for beruselse eller ordensforstyrrelser i beruset tilstand.

Bedømmelsen av om hensynet til trafikksikkerheten krever at føreretten kalles tilbake må skje individuelt og 
etter en konkret helhetsvurdering. I As tilfelle gir fortiden best grunnlag for å vurdere hva som kan skje i 
fremtiden. A har kjørt mye bil i sitt arbeid som gårdbruker med økologisk produksjon, anslagsvis 40 000 km 
per år. Han venter alltid minst 15 timer etter inntak av cannabis før han kjører bil. Da er i praksis all THC ute 
av blodet. Han har hatt sitt bruksmønster i mer enn 30 år og kjører som nevnt mye, men han har aldri vært 
innblandet i trafikkulykker og har heller ikke hatt skader i forbindelse med bruk av redskap i landbruket.

De to vilkårene, edruelighet og trafikksikkerhet, må ses i sammenheng, og det må foretas en helhetsvurdering.

A har nedlagt slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. A tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten.

[Lagmannsretten bemerker:]
Lagmannsretten har kommet til at anken fører frem og vil bemerke:

1. Generelt
Saken gjelder gyldigheten av Politidirektoratets vedtak 23. september 2016 om å kalle tilbake As førerett på 
grunn av manglende edruelighet, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

Ved søksmål om forvaltningsvedtak kan domstolene prøve rettsanvendelsen, herunder subsumsjon og 
rettsanvendelsesskjønn, det faktiske grunnlaget for avgjørelsen og saksbehandlingen. Domstolene kan ikke 
prøve det skjønn forvaltningen har foretatt innenfor lovens ramme. Ved prøvingen av vedtakets gyldighet skal 
lagmannsretten legge til grunn det faktum som forelå på vedtakstidspunktet. Det er likevel som utgangspunkt 
adgang til å fremlegge nye bevis som kaster lys over situasjonen på vedtakstidspunktet, jf. Rt-2007-1815 og Rt-
2012-1985.

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-20-85
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A722
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2007-1815
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2012-1985
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2012-1985
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Anken retter seg mot direktoratets lovanvendelse, som lagmannsretten kan prøve. Det er også anført at 
direktoratet har lagt uriktig faktum til grunn for sitt vedtak, men det er ikke konkretisert for lagmannsretten 
hvilke fakta dette er.

Vegtrafikkloven § 34 gir hjemmel for administrativt tilbakekall av førerett når innehaveren ikke fyller vilkårene 
for å ha førerett. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vegtrafikkloven § 24 som regulerer vilkårene for å 
erverve førerett.

Vegtrafikkloven § 34 femte ledd lyder slik:

Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses 
skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre 
førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller 
allmenne hensyn ellers krever det.

I vår sak har Politidirektoratet kommet til både at A «ikke er edruelig» og at «hensynet til trafikksikkerheten ... 
krever» at hans førerett kalles tilbake.

A gjør for det første gjeldende at han er edruelig i lovens forstand og uansett mener han at hensynet til 
trafikksikkerheten ikke krever at føreretten hans kalles tilbake.

Lagmannsretten bemerker at selv om det er nær sammenheng mellom edruelighet og hensynet til 
trafikksikkerheten, dreier det seg om to separate vilkår, jf. Rt-2015-493 avsnitt 29 og LB-2015-110557.

2. Edruelighetsvilkåret
Vegtrafikkloven § 34 femte ledd er sitert overfor. Rettens prøving av om en person «ikke er edruelig» beror på 
et rettsanvendelsesskjønn. Politiets vurdering av om føreretten bør inndras, jf. ordet «kan», er et fritt skjønn, 
men spørsmålet om ugyldighet etter myndighetsmisbrukslæren er ikke tema i denne saken. Det sentrale er 
anvendelsen av kriteriet «ikke er edruelig».

Det er på det rene at det ikke kreves at personen er avhengig av et rusmiddel. Det kreves heller ikke at personen 
har begått et straffbart forhold i rus, for eksempel kjørt bil i påvirket tilstand. I Rt-2015-493 avsnitt 19 sier 
førstvoterende om edruelighetskriteriet i vegtrafikkloven § 34 femte ledd:

...Det må da, etter min oppfatning, kreves at innehaveren misbruker rusmidler – alkohol, narkotika eller 
annet berusende eller bedøvende middel – i et omfang og med en regelmessighet som tilsier at han ikke er 
skikket til å føre motorvogn. Det kan ikke kreves at det er dokumentert alkoholisme eller rusavhengighet i 
medisinsk forstand. Denne tolkingen av edruelighetsvilkåret lar seg også best forene med grunnvilkåret om 
at tilbakekall av føreretten bare kan skje når hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers 
krever det

I dommen (avsnitt 20) viser førstvoterende til Engstrøm (red.), Vegtrafikkloven og trafikkreglene med 
kommentarer, 2012, side 511-512, hvor det fremholdes:

Edruelighet er heller ikke et begrep med et klart avgrenset innhold. Utrykket edruelighet omfatter både 
alkohol og/eller andre rusmidler som narkotika. Det må være klart at det ikke kreves en medisinsk definert 
alkoholisme. Spørsmålet blir når et misbruk er såpass bastant at det medfører grunnlag for tilbakekall. Mye 
av svaret ligger i at den manglende edrueligheten må ha betydning for skikketheten som fører av 
motorvogn.

Videre (i avsnitt 21) påpeker førstvoterende at det syn han legger til grunn, også har støtte i rapporten «Kjøring 
under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven. Rapport fra 
arbeidsgruppe mars 2009». Det heter på side 21 i denne rapporten:

Det aktuelle rettskildebilde gir grunnlag for å slutte at bruken av rusmidler må være av et visst omfang og 
skje med en viss regelmessighet og hyppighet. I tillegg må det kunne legges til grunn at denne bruken har 
betydning for skikketheten som motorvognfører. Det skal altså mer til enn bare den sporadiske bruk.

I avsnitt 22 gir førstvoterende tilslutning til oppsummeringen av edruelighetskravet i rapporten side 64:

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A724
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-493/a29
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2015-110557
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-493/a19
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
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Etter arbeidsgruppens oppfatning synes edruelighetskravet å balansere de kryssende hensyn på en 
hensiktsmessig måte: Man søker å ivareta hensynet til trafikksikkerheten, samtidig som at en kontrollert 
bruk av rusmiddel ikke i seg selv får konsekvenser for føreretten.

Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet er en inngripende reaksjon. Det er verken 
rimelig eller nødvendig at enhver bruk av rusmidler skal medføre tilbakekall av førerett. Ei heller bør 
eksempelvis en enkeltstående innbringelse for beruselse medføre tilbakekall av førerett.

Endelig nevner førstvoterende (avsnitt 23) at det i Prop.9 L (2010–2011), som er forarbeider til lov 17. 
desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven (endringer relatert til ruspåvirket kjøring mm.) side 56, 
fremholdes at selv om edruelighetsbegrepet er noe uklart i ytterkantene, tilsier tungtveiende 
trafikksikkerhetshensyn en streng praktisering av § 34 femte ledd.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at edruelighetskravet i vegtrafikkloven er strengt, og at det sentrale 
er omfanget og hyppigheten av personens bruk av rusmiddel.

A har forklart at han har røkt hasj i 30 år. Han har PTSD etter en vanskelig oppvekst, og for ham virker 
cannabis beroligende og angstdempende. Siden 2014 har han fått medisinsk cannabis (Bedrocan) på resept hos 
lege i Nederland. Han har anslått at han i gjennomsnitt røyker cannabis ca. 10 ganger per måned. Han anslår at 
hans vanlige dose er ca. 0,3 gram. Han pleier å lage en joint bestående av 1/3 tobakk og resten cannabis. Han 
røyker alltid om kvelden etter endt arbeidsdag, og han venter alltid minst 15 timer etter inntak før han kjører 
bil. Han bekreftet i retten at situasjonen var slik også på vedtakstidspunktet i september 2016.

Lagmannsretten finner det klart at selv om As bruk av cannabis fremstår som kontrollert, dreier det seg om et 
omfang og en hyppighet som gjør at Politidirektoratet med rette har kommet til at han «ikke er edruelig» i 
vegtrafikklovens forstand. Dette vilkåret er således oppfylt.

Det hører også med i bildet at A flere ganger er straffedømt for befatning med hasj. Dommene gjelder 
imidlertid ikke bruk, og de fleste er gamle. De tillegges derfor liten vekt ved edruelighetsvurderingen. Den siste 
dommen mot ham ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett 8. mars 2017 (LE-2016-159437). Denne dommen 
omfattet én grov og to simple narkotikaovertredelser. Den grove gjaldt transport av 57,8 kilo hasj fra Skedsmo 
til Rogaland i mai 2014. Partiet kom imidlertid ikke frem ettersom A ble stanset og pågrepet mens han var 
underveis. De simple narkotikalovbruddene gjaldt oppbevaring av til sammen 635 gram cannabis som ble 
funnet ulike steder på As gård ved ransaking i mars 2014. Han forklarte at dette var cannabis til eget bruk. 
Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 4 år, og A har påbegynt soningen av denne.

3. Hensynet til trafikksikkerheten
Det neste vilkåret er at «hensynet til trafikksikkerheten» krever at føreretten kalles tilbake. I Rt-2015-493 
avsnitt 19 betegnes dette som grunnvilkåret for tilbakekall. Det er således ikke tvilsomt at det dreier seg om et 
selvstendig vilkår selv om det har nær sammenheng med edruelighetsvilkåret.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at det relevante vurderingstemaet ved bedømmelsen av om 
trafikksikkerhetsvilkåret er oppfylt, er hvorvidt den manglende edruelighet medfører en risiko for kjøring i 
påvirket tilstand. Ettersom bestemmelsen i vegtrafikkloven § 34 femte ledd er en føre-var bestemmelse som 
skal praktiseres strengt (jf. Rt-2015-493 avsnitt 23), skal det imidlertid ikke mye til for å kunne konstatere at 
det er risiko for at en innehaver av førerett som ikke er edruelig, vil kjøre i påvirket tilstand. Det kreves ikke 
sannsynlighetsovervekt. En rimelig mulighet er nok, men det må være konkrete og objektive holdepunkter for 
at det foreligger en risiko. Det er altså ikke tilstrekkelig i seg selv at innehaveren ikke er edruelig i 
vegtrafikklovens forstand.

Lagmannsretten legger videre til grunn at i prinsippet skal vurderingen av hva hensynet til trafikksikkerheten 
krever, skje konkret for den aktuelle førerettsinnehaveren, i vår sak A, selv om både bestemmelsens formål og 
praktiske og bevismessige hensyn tilsier at noen momenter må undergis en mer objektivisert bedømmelse, sml. 
Rt-2015-495 avsnitt 29-31 [skal nok være Rt-2015-493 avsnitt 29-31, Lovdatas anm.].

Det er uomtvistet at A har hatt omtrent uendret bruksmønster i svært mange år, se beskrivelsen av dette i punkt 
2 ovenfor. A forklarte imidlertid at han etter vedtakstidspunktet har redusert bruken noe. Dette skyldtes en 
endring i narkotikaforskriften som gjorde at han bare kunne ha med seg 25 gram Bedrocan ved hver reise til 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/prop-9-l-201011
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-12-17-91
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-12-17-91
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/le-2016-159437
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-493/a19
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-493/a19
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-493/a23
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-493/a29
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Nederland mot tidligere 100 gram, og økonomien satte grenser for hvor ofte han kunne reise. For tiden soner 
han for øvrig dommen fra Eidsivating lagmannsrett og må klare seg helt uten cannabis.

A har videre forklart, og det er ikke bestridt av staten, at han i mange år har kjørt ca. 40 000 kilometer i året, og 
at han aldri har vært innblandet i trafikkuhell av betydning. Han har heller ikke hatt skader i sin 
landbruksvirksomhet til tross for utstrakt bruk av farlig redskap, for eksempel motorsag.

Disse momenter, som isolert bedømt kan indikere at A på vedtakstidspunktet ikke utgjorde noen trafikkfare, må 
veies opp mot opplysningene om hans cannabisbruk og den kunnskap man har om hvilken betydning inntak av 
THC, som er virkestoffet i cannabis, har for ulykkesrisiko og derved for trafikkrisiko.

Lagmannsretten viser her særlig til den sakkyndige uttalelsen som professor em. dr. med. Jørg Mørland har gitt 
i saken. På bakgrunn av vitenskapelige undersøkelser innførte man i Norge i 2012 faste konsentrasjonsgrenser 
for THC i blodet på samme måte som promillegrenser for alkohol, se forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste 
grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. Forskriften er fastsatt med 
hjemmel i vegtrafikkloven § 22 fjerde ledd. En konsentrasjon på 0,004 mikromol per liter ble ansett å tilsvare 
straffbarhetsgrensen på 0,2 promille alkohol, 0,010 mikromol per liter tilsvarer 0,5 promille og 0,030 mikromol 
per liter tilsvarer 1,2 promille. Lovgiver har således lagt til grunn at det er sammenheng mellom THC-inntak og 
ulykkesrisiko, og at risikoen øker med økende THC-konsentrasjon i blodet.

Ved røyking av cannabisprodukter varierer det fra person til person hvor stor andel av den THC-mengden som 
foreligger i det røykte materialet, som absorberes i blodet i lungene. Variasjonen kan også være betydelig fra 
gang til gang hos samme person.

THC-konsentrasjonen i blodet er høyest mot slutten av røykeperioden. Etter avsluttet røyking faller 
konsentrasjonen raskt. Etter vanlige farmakologiske prinsipper vil THC kunne spores i blodet i 4-5 ganger 
halveringstiden. Med halveringstid menes den tiden det tar før en gitt konsentrasjon i blodet er redusert til det 
halve. Halveringstiden for THC kan variere mellom 21,5 timer og 4,3 døgn.

Det er mulig å måle halveringstiden på individnivå, men dette er svært tids- og ressurskrevende og fordrer 
undersøkelser av den aktuelle bruker som strekker seg over flere ukerAbsorbsjon er det vanskeligere å måle, 
fordi variasjonen er så stor både mellom ulike individer og fra gang til gang for samme person.

Professor Mørland har gjort et forsøk på å beregne As ruspåvirkning basert på de opplysningene A selv har gitt 
om sin bruk. Bedrocan inneholder 22% THC, og As dose er 0,3 gram (300 milligram). Denne dosen vil 
inneholde 66 mg THC og inntas 2-3 ganger per uke. A venter minst 15 timer etter inntak før han kjører bil. 
Med disse forutsetninger er den mest sannsynlige konsentrasjonen hos A 17 timer etter bruk i størrelsesorden 
0,003 – 0,006 mikromol per liter blod avhengig av hvilken halveringstid som legges til grunn. Hensyntatt 
usikkerhet kan konsentrasjonen variere mellom 0,001 og 0,012 mikromol per liter 17 timer etter røyking. 
Mørland konkluderer slik i sin skriftlige erklæring:

Det ovenstående illustrerer at selv med godt kjennskap til THC-bruksmønsteret, er det vanskelig å fastslå 
med sikkerhet hvor lenge etter røyking en bruker vil ha konsentrasjoner av THC i blodet som er høyere enn 
straffbarhetsgrensen. Først og fremst på grunn av variasjon i absorbsjonsgraden for THC, vil variasjonen 
være stor mellom brukere og hos en enkelt bruker fra gang til gang.

For å sannsynliggjøre at all THC som kan ha betydning for trafikksikkerheten er ute av kroppen etter 15 timer, 
har A fremlagt en erklæring fra Volvat Medisinske Senter. A gjennomførte en test på den måten at han den 1. 
november 2017 litt etter kl. 1930 røkte en stor dose Bedrocan. Deretter avga han blodprøve først samme kveld 
kl. 2000, dvs. kort tid etter inntaket, og deretter ny blodprøve neste dag kl. 1100, dvs. 15 timer etter inntaket. I 
den første prøven ble det målt et nivå av THC på 0,0981 mikromol per liter blod. I den andre prøven var 
konsentrasjonen 0,0022 mikromol per liter blod. A mener at dette viser at han 15 timer etter inntak med god 
margin er under straffbarhetsgrensen på 0,004 mikromol per liter blod. Til dette har Mørland innvendt at testen 
ikke viser annet enn at A var under grensen ved dette forsøket. Variasjonene er så store også for samme person 
at testen etter Mørlands mening ikke gir grunnlag for å si generelt at 15 timers ventetid bringer A under 
grensen. Lagmannsretten er enig med Mørland i det.

Det sakkyndige vitnet Mørland har også vist til at det for A vil være en akkumuleringseffekt. Dette er den 
effekt som oppstår når THC inntas på nytt før all THC som er igjen fra forrige inntak, er ute av kroppen. Ut fra 
farmakologiske prinsipper vil et stoff foreligge i kroppen inntil 4-5 ganger halveringstiden. Mørland skriver 
videre i sin erklæring:

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-20-85
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A722
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Legger man til grunn at halveringstiden for THC er ett døgn, betyr det at THC vil finnes i kroppen i fem 
døgn etter siste inntak. Legger man til grunn at halveringstiden er minst 4 døgn, vil THC foreligge i minst 
20 døgn etter siste inntak. Et nytt inntak av THC som skjer innen 5 – 20 døgn etter forrige, vil derfor kunne 
føre til en akkumulering. En akkumulering vil ... gi mulighet for at man har THC-konsentrasjoner i blodet 
over straffbarhetsgrensen i lengre tid etter siste inntak, enn det man ville ha hatt dersom det ikke forelå 
akkumulering.

De sakkyndige vitnene Mørland og Røgeberg er enige om at det skjer en slik akkumulering, men uenige om 
hvorvidt dette vedvarende høyere THC-nivået medfører en kognitiv svekkelse av betydning for 
trafikksikkerheten. Mørland mener at også det forhøyede nivået svekker kjøreferdighetene, mens Røgeberg 
mener at det skjer en tilvenning slik at svekkelsen bortfaller. Lagmannsretten trenger ikke ta stilling til dette.

Lagmannsretten finner at med det mønster A har beskrevet for inntak av cannabis og bruk av bil, er det en 
konkret og nærliggende mulighet for at A kan komme til å kjøre bil med et THC-innhold i blodet som er over 
straffbarhetsgrensen på 0,004 mikromol per liter.

Etter forskriften om faste grenser § 1 tredje ledd gjelder de faste grenser ikke «hvor overskridelsen skyldes 
legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, jf. vegtrafikkloven § 22 tredje 
ledd andre punktum» I slike tilfeller kan føreren bare straffes dersom han eller hun i lovens forstand er 
«påvirket av ... annet berusende eller bedøvende middel», jf vegtrafikkloven § 22 første ledd.

As prosessfullmektig har på dette grunnlag anført at man ved bedømmelsen etter vegtrafikkloven § 34 femte 
ledd ikke kan ta utgangspunkt i straffbarhetsgrensen etter 2012-forskriften, slik staten gjør, men må vurdere 
sannsynligheten for at A vil kjøre i påvirket tilstand. Han gjør gjeldende at A uansett ikke vil være klinisk 
påvirket av THC 15 timer etter inntak.

Lagmannsretten er ikke enig. Grensene for THC i 2012-forskriften, som forble uendret da forskriften ble 
revidert i 2016, er fastsatt med utgangspunkt i hensynet til trafikksikkerheten, dvs. i samme hensyn som utgjør 
grunnvilkåret i vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Lagmannsretten finner det derfor naturlig, og åpenbart 
innenfor loven, at Politidirektoratet i cannabissaker etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd vurderer risikoen for 
at førerettsinnehaveren vil kjøre med en THC-konsentrasjon som er over straffbarhetsgrensen i 2012-
forskriften, dvs. med en THC- konsentrasjon på over 0,004 mikromol per liter blod. Lagmannsretten er således 
enig med staten i at forvaltningen vanskelig kan legge seg på et annet beskyttelsesnivå enn det lovgiveren har 
vedtatt.

Lagmannsretten finner at omfanget og hyppigheten av As bruk av cannabis og hans kjøremønster sammenholdt 
med det man vet om virkningen av THC for kjøreferdighet og derved for ulykkesrisiko tilsier at A fratas 
føreretten av hensyn til trafikksikkerheten. Retten konkluderer derfor med at også dette vilkåret i 
vegtrafikkloven § 34 femte ledd er oppfylt.

4. Oppsummering og konklusjon
Lagmannsretten har ovenfor kommet til at A på vedtakstidspunktet ikke var edruelig i vegtrafikklovens 
forstand, og at hans cannbisbruk hadde et slikt omfang og en slik hyppighet at hensynet til trafikksikkerheten 
gjorde det nødvendig å ta fra ham føreretten. Begge vilkårene for tilbakekall i vegtrafikkloven § 34 femte ledd 
var således oppfylt. Politidirektoratets vedtak 23. september 2016 er derfor gyldig.

Anken har da ført frem, og staten skal frifinnes.

5. Sakskostnader
Etter dette har den ankende part vunnet saken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på 
erstatning fra motparten for alle nødvendige utgifter ved saken.

Etter tvisteloven § 20-8 skal lagmannsretten avgjøre sakskostnadene både for behandlingen i tingretten og 
lagmannsretten, og § 20-9 annet ledd bestemmer at ankedomstolen skal legge sitt resultat til grunn også når den 
avgjør krav på sakskostnader for lavere instanser.

Staten har krevd sakskostnader og har lagt frem kostnadsoppgave i samsvar med tvisteloven § 20-5 tredje ledd.

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-20-85/%C2%A71
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A722
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A722
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A734
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
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Lagmannsretten har imidlertid kommet til at A skal fritas for erstatningsansvaret etter tvisteloven § 20-2 tredje 
ledd.

Ut fra premissene i lagmannsrettens dom 27. juni 2016 (LB-2015-110557) da saken forrige gang ble behandlet 
i lagmannsretten, mener retten at A hadde rimelig grunn til å få prøvd rettslig også Politidirektoratets nye 
vedtak 23. september 2016, noe resultatet i tingrettens dom for så vidt bekrefter. Dessuten har spørsmålet om 
førerett stor velferdsmessig betydning for A, først og fremst for hans gårdsdrift, og det er stor forskjell i 
styrkeforholdet mellom partene. Det vises til tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav a og c.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning

1. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2015-110557
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2

