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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

 

De senere år har det skjedd en utvikling av narkotikamarkedet som følge av at nye stoffer 

har blitt utviklet og introdusert på det norske markedet. Særlig har antallet kjemisk frem-

stilte stoffer økt i antall1.  

 

Variasjonene mellom ulike narkotiske stoffer er stor, både med hensyn til  rusvirkning og 

skadepotensiale. Dette medfører store variasjoner med hensyn til hvordan stoffene skal 

eller bør bedømmes strafferettslig. Straffeloven § 162 hjemler straff for befatning med nar-

kotika. Bestemmelsen har en av de mest standardiserte straffeutmålingstradisjonene i norsk 

strafferett. Det har gjennom rettspraksis utviklet seg tilnærmet rene "taksttabeller" for ut-

målingen basert på stoffets art, kvantum og styrke2.  

 

Problemet inntreffer der domstolen ikke har en etablert rettspraksis å veiledes av i utmå-

lingen – typisk der nye narkotiske stoffer uten etablert straffeutmålingspraksis skal be-

dømmes.  

 

Saken inntatt i Rt. 2011 s. 1313 gjaldt straffeutmåling ved innførsel av 2934 gram opium. 

Saken er ett av mange eksempler på saker hvor domstolen erkjenner at ”det ikke er etablert 

et nivå for straffutmåling for”3 stoffet som skal bedømmes. I slike tilfeller må domstolen 

benytte seg av andre hjelpemidler enn tidligere rettspraksis for å fastsette straffenivået. 

Gjennom rettspraksis har det blitt stadfestet at utmålingen av straffen for nye stoffer må ta 

                                                
1 Hjelmeland, Knut (2013)  
2 Se punkt 3.6  
3 Rt. 2011 s. 1313 premiss 9 
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utgangspunkt i en sammenligning ”med straffutmålingen for tilsvarende narkotiske stof-

fer”4. Dette reiser flere problemstillinger.  

 

1.2 Problemstilling 

 

Når domstolen blir stilt overfor en situasjon som beskrevet i dommen ovenfor og tilsynela-

tende står på rettskildemessig ”bar bakke” i straffeutmålingen, må de i henhold til flertallet 

i Rt. 2011 s 1313 foreta en sammenligning med straffeutmålingen for tilsvarende stoffer.  

 

Oppgavens tema er hvordan fastsette straffenivået ved innføring av nye narkotiske stoffer 

på det norske markedet. Hovedproblemstillingen er hvordan domstolene velger komparent 

(sammenlignbart stoff) og hvordan de foretar sammenligningen. Det vil gis en fremstilling 

av hvordan dagens metode for sammenligning av stoffer er, hvilke utfordringer dette reiser 

og om dagens metode er den optimale metoden å benytte, sett i lys av de problemstillinge-

ne som melder seg undervegs ved bruk av denne metoden. I tilknytning til dette vil også 

stoffets styrkegrad og forsettet med hensyn til styrkegraden behandles.  

 

Det har både i lovgivningen og i rettspraksis utviklet seg regler for hvilken grad av sikker-

het som kreves for at beviskravet5 anses oppfylt. Dette vil også gjelde hvor det er usikker-

heter forbundet til sammenligningsmetoden. I strafferetten må de faktiske forhold være 

bevist utover enhver tvil for å danne grunnlag for domfellelse. Spørsmålet er om det samme 

strenge beviskrav gjelder for tvil ved sammenligningen av to stoffer.  

 

I sakene hvor narkotiske stoffer sammenlignes, vil mye være overlatt til de sakkyndige. 

Betydningen av de sakkyndige vil også problematiseres.  
                                                
4 Rt. 2011 s. 1313 premiss 9 
5 Beviskravet er betegnelsen på det kravet til sannsynlighet som må være oppfylt for at omstendigheten skal 

legges til grunn. Kravet til sannsynlighet vil variere avhengig av rettsområde (sivilprosess og straffeprosess) 

og avhengig av hvilket spørsmål det er tale om (rettsanvendelsen, faktum eller lignende)  
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Underveis og i konklusjonen vil det påpekes styrker og svakheter ved metoden for sam-

menligningen.  

 

1.3 Kilder og metode  

 

Straffeloven § 162 gir, i likhet med de fleste straffebud, liten veiledning i straffeutmålings-

spørsmålet. For å vurdere hvordan straffenivået fastlegges ved innføringen av nye narkotis-

ke stoffer på det norske markedet, er det naturlige utgangspunkt praksis fra Høyesterett. 

Ved utmåling av straff i det konkrete tilfelle ses det hen til tidligere rettspraksis, hvilket 

gjør Høyesterett til en viktig presedensskapende aktør.   

 

For nye narkotiske stoffer foretas det en sammenligning mellom nye stoffer og etablerte 

stoffer. Sammenligningen foretas av sakkyndige. De sakkyndige besitter kunnskap om stof-

fene, deres virkning, styrkegrad, farlighet og konsentrasjon som ikke domstolen har forut-

setninger for å besitte. De sakkyndiges synspunkter er ofte førende for hva domstolene 

kommer til. Sakkyndige uttalelser er derfor også viktige kilder for oppgaven. 

 

Det er flere metodiske utfordringer knyttet til det å sammenligne utfallet i straffesaker. 

Straffeloven § 162 har vide strafferammer og medfører stor frihet for retten til å vektlegge 

individuelle faktorer i formildende og skjerpende retning, i likhet med straffeloven ellers. 

Det kan derfor være vanskelig å sammenligne utfallet i de enkelte sakene. På den andre 

siden fremkommer gjerne utgangspunktet for straffefastsettelsen i dommen før momentene 

i formildende og skjerpende retning tillegges vekt. Oppgaven vil ta for seg fastsettelsen av 

utgangspunktet. Om individuelle forhold i straffeutmåling skriver Eskeland at det ikke er 

”mulig å foreta en positiv oppregning av alle hensyn som er relevante”6. Bratholm mener at 

det antakelig er snakk om hundrevis av forskjellige hensyn som kan anføres i formildende 

                                                
6 Eskeland 2013 s 461 
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eller skjerpende retning7. De typiske er gjerne trekk ved tiltalte som for eksempel lav eller 

høy alder, dårlig dømmekraft, mentale avvik, forsørgerplikt, rusavhengighet, oppvekstsvil-

kår, yrkesforhold, kulturbakgrunn og lignende. Da oppgaven dreier seg om fastsettelsen av 

straffenivået, vil det så langt det lar seg gjøre avgrenses fra slike individuelle faktorer i det 

følgende. 

 

Fastsettelsen av straffenivået for befatning med narkotika skjer ved en totrinnsvurdering. 

Først må forholdet subsumeres under riktig straffealternativ i straffeloven § 162 (skyld-

spørsmålet),  og dernest må riktig straffenivå fastsettes (straffeutmålingsspørsmålet). Ut-

fordringer knyttet til stoff med manglende eller sparsom straffeutmålingstradisjon oppstår i 

begge vurderingene. I skyldspørsmålet vil særlig omregningsproblematikken fra nye stoffer 

til etablerte stoffer være avgjørende for hvilket ledd forholdet skal subsumeres under. I 

utmålingsspørsmålet vil hvilket stoff det nye stoffet ligner på, dets faregrad og kvantum 

etablert stoff det nye stoffet tilsvarer, være avgjørende for straffutmålingen. Jeg vil tilstrebe 

å skille mellom skyld- og straffeutmålingsspørsmålet, selv om mye er felles for de to 

spørsmålene.  

 

Spørsmålet om fastsettelse av straffenivået ved innføring av nye narkotiske stoffer på det 

norske markedet er lite behandlet i litteraturen. Den følgende fremstillingen vil i all hoved-

sak baserer seg på en undersøkelse av rettspraksis.  

 
 

1.4 Oppbygging av oppgaven 

Oppgaven faller i 3 hoveddeler. I kapittel 2 og 3 vil jeg gi en generell redegjørelse for straf-

fens formål og virkning, hensynet bak narkotikaregelen, prinsippene for straffeutmålingen 

og en innføring i straffeloven § 162, herunder behandles straffebudet, hvilken strafferamme 

§ 162 oppstiller, straffealternativene og hva som skal til for å ha overtrådt den enkelte, samt 

hvordan Høyesterett normalt fastsetter straffenivået etter denne bestemmelsen.  
                                                
7 Bratholm Strafferett og samfunn s 591 referert til i Eskeland 2013 s 460 og 461 
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I kapittel 4, 5 og 6 vil det gis en redegjørelse for hvordan straffen fastsettes for nye narko-

tiske stoffer. Nye narkotiske stoffer har ikke noen tidligere rettspraksis å fastsette straffen 

på bakgrunn av, slik at domstolen må ta i bruk andre hjelpemidler. Dette gjøres ved å sam-

menligne nytt stoff med et etablert stoff. I kapittel 5 vil jeg redegjøre for hvilket stoff 

domstolen velger å sammenligne med. I kapittel 6 vil jeg redegjøre for hvordan sammen-

ligningen gjøres, og hvilke faktorer som vektlegges i sammenligningsprosessen.  

 

Kapittel 7 og 8 omhandler spørsmålet om hvilket beviskrav som stilles i denne sammen-

hengen og betydningen av de sakkyndige.  
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2 Begrunnelsen for straff  

2.1 Straffens formål  

 

I teorien er det fremholdt at straff er et middel til å skape lovlydighet8 og dermed samfun-

nets sterkeste virkemiddel mot uønsket adferd. Lovlydighet er målet, straff er midlet. Det 

tales gjerne om straffens allmennpreventive og individualpreventive virkning. I tillegg har 

straffen en tredje tilsiktet virkning – opprettholdelse av den sosiale ro.  

 

2.2 Straffens virkning 

 

Straffens formål oppnås gjennom de virkninger straffen er antatt å ha.  

2.2.1 Straffens allmennpreventive virkning 

Læren om straffens allmennpreventive virkning vokste i utgangspunktet frem i teorien, 

men har siden blitt adoptert av lovgiver for å begrunne straffeinstituttet.  

 

Straffens allmennpreventive virkning innebærer at man ved å stille opp og håndheve en 

straffetrussel motvirker lovbrudd blant allmennheten. Straffen er antatt å virke avskrekken-

de, moraldannende og over tid vanedannende9, men særlig er den avskrekkende virkningen 

fremhevet. Det skilles gjerne mellom straffens avskrekkende virkning, eller det som også 

omtales som straffens kost/nyttevirkning10 og straffens vanedannende og holdningsskapen-

de effekt11.   

 
                                                
8 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 81 
9 NOU 2003:15 punkt 4.2.3.2 
10 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.3 side 79 
11 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.3 side 79  
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Straffens avskrekkende virkning kan sammenlignes med straffens individualpreventive 

effekt12, men her følger virkningen av den generelle mulighet for å bli straffet, og ikke av 

frykten for å bli straffet igjen13. Straffens kost/nyttevirkning har en side til straffens av-

skrekkende virkning. Forarbeidene til den nye straffeloven beskriver dette som en avvei-

ning mellom den vinning handlingen vil medføre og den kostnad en straffereaksjon vil re-

presentere14. Hvor stor denne effekten er, vil variere alt etter hvorvidt handlingen er over-

veid av gjerningspersonen, hvor streng reaksjonen som kan påregnes er og oppdagelsesrisi-

koen.  

 

Straffens vanedannende og holdningsskapende virkning refererer seg til den virkning eksis-

tensen av straff antas å ha på den kollektive moralen.  Andenæs mener at straffen kan ”ska-

pe moralske hemninger”15 og ”en rent vanemessig lovlydighet”16. Etter langvarig og fast 

straffehåndheving, skal virkningen være at normer følges uten at den enkelte reflekterer 

over om handlingen er straffbar og over risikoen for å bli oppdaget.17 

 

Den allmennpreventive effekten er imidlertid betinget av at den enkelte er kjent med at 

handlingen er belagt med straff, og at man er innforstått med at man står i fare for å bli 

oppdaget og straffet.  

 

Narkotikaforbrytelser er gjerne overveide gjerninger, særlig hvor det er handlet ut fra et 

profittmotiv. Med den bakgrunnen må det kunne antas at det allmennpreventive elementet 

er et innslag i overveielsen, i motsetning til forbrytelser som oftere vil være impulsive eller 

begått i affekt, som for eksempel drap, legemsbeskadigelser og legemsfornærmelser.  

 
                                                
12 Se punkt 2.2.2 
13 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.3 side 79 
14 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.3 side 79 
15 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 83-85 
16 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 83-85 
17 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.3 side 80 
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2.2.2 Straffens individualpreventive effekt 

Den individualpreventive effekten av straff er den virkningen av straff som motvirker at en 

person som blir straffet, begår nye lovbrudd. Den individualpreventive virkning av straff 

kan deles i tre -  straffens uskadeliggjørende virkning, straffens avskrekkende virkning og 

straffens forbedrende virkning.  

 

I forarbeidene til den nye straffeloven av 2005 er straffens uskadeliggjørende virkning 

“knyttet til at gjerningspersonen varig eller for en tid fysisk hindres fra å foreta nye straff-

bare handlinger.”18 Virkningen er imidlertid bare aktuell hvis gjerningspersonen idømmes 

frihetsstraff. Den avskrekkende virkning ”oppstår når lovbryteren opplever straffen som så 

negativ at han avstår fra fremtidige straffbare handlinger”19. Straffens forbedrende virkning 

”oppstår når gjerningspersonene tar inn over seg den bebreidelse som ligger i straffen, og « 

skjønner » at (og hvorfor) handlingen var gal”20.  

 

Tilbakefallsstatistikken på narkotikaforbrytelsenes område tilsier imidlertid at den indivi-

dualpreventive effekten for narkotikaforbrytelsene er mindre enn ved andre typer forbrytel-

ser. De høyeste statistikkene for tilbakefall er blant dem som har blitt tatt for grove vin-

ningsforbrytelser og befatning med narkotika21. Hele 68 % av de siktede for narkotikafor-

brytelser i 2000 hadde tilbakefall i femårsperioden 2001-200522. 

 

                                                
18 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.2. 
19 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.2. 
20 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.2. 
21 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid J. Stene 2009 s 110 
22 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid J. Stene 2009 s 106 
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2.2.3 Opprettholdelse av den sosiale ro  

I forarbeidene til den nye straffeloven av 200523 er opprettholdelse av den sosiale ro nevnt 

som den tredje av straffens tilsiktede virkninger. Dette har sitt opphav i gjengjeldelsesteori-

ene. Det hevdes at det faktum at ”lovbrudd blir forfulgt og straffet bidrar til å skape trygg-

het og ro i samfunnet. Minsket frykt og mistenksomhet bidrar igjen til et åpent samfunn og 

til å forebygge uønsket selvtekt og privat rettshåndhevelse”24. På denne måten bidrar straff 

til den sosiale ro.   

 

2.2.4 Straffens gjengjeldelsesfunksjon 

Straffens opprinnelige funksjon var å gjengjelde en handling som urettmessig hadde blitt 

foretatt. Derav uttrykket ”øye for øye og tann for tann”. Gjengjeldelsesfunksjonen har be-

grunnet straff lenge før det mer sofistikerte straffeinstituttet oppstod.  

 

I dag er ikke gjengjeldelsesfunksjonen like anerkjent som begrunnelse for straff. I forarbei-

dene til den nye straffeloven har departementet inntatt en egen overskrift som heter ”Gjen-

gjeldelse kan ikke være straffens formål”, der departementet legger til grunn at ”straffens 

formål etter dette må være å styre atferd i fremtiden, og herigjennom å bidra til et samfunn 

og en sameksistens som en ut fra gjeldende verdiprioriteringer anser som ønskelig. Selve 

straffeinstitusjonen har således forebyggelse – prevensjon – som sitt formål.”25 

 

2.3 Hensynet bak kriminalisering av befatning med narkotika 

 

Narkotikaforbrytelsene utgjør en av de største gruppene lovovertredelser. Narkotikalov-

bruddene utgjorde i 2011 nesten 22 prosent av alle siktelser for lovbrudd, og drøyt 41 pro-

                                                
23 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.1 
24 Ot.prp. nr 90 (2003-2004) punkt 6.3.1 side 78 
25 Ot.prp. nr 90 (2003-2004) punkt 6.2 side 77 
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sent av alle siktelser for forbrytelser26 i tillegg til å utgjøre litt over 24 prosent av alle på-

dømte forbrytelser27.  

 

Narkotikaforbrytelsene medfører generelt strenge straffer. Det er bare voldtekt, seksuell 

omgang med barn under 10 år, grov legemsbeskadigelse, drapsforsøk og drap som straffes 

strengere enn grove narkotikaforbrytelser målt i gjennomsnittlig antall utmålte dager med 

ubetinget fengsel28.  

 

2.3.1 Farepotensialet 

I forarbeidene til den nye straffeloven29 blir særlig farepotensialet til de narkotiske stoffene 

fremhevet som begrunnelse for hvorfor narkotikabefatning er straffebelagt: “Begrunnelsen 

for å kriminalisere befatning med narkotika er først og fremst den helsefaren disse stoffene 

representerer, selv om det også er slik at avhengighet av narkotika kan føre til annen krimi-

nalitet for å finansiere forbruket.”30 

 

Dette harmonerer med straffens adferdsregulerende formål. Tall fra Kripos og Statistisk 

Sentralbyrå viser at narkotikabruk innebærer et stort farepotensiale. I følge tall fra Kripos 

døde 2211 mennesker som følge av bruk av narkotika i tiårsperioden fra 2000 til 2009. Tall 

fra Statistisk Sentralbyrå viser 2952 dødsfall i samme periode31, men disse tallene har også 

tatt høyde for narkotikarelaterte dødsfall som ikke skyldes overdoser, slik som selvmord 

under påvirkning av narkotika.  Denne faren søkes minsket ved å belegge handlingen med 

straff, slik at dens utbredelse reduseres.  

 

                                                
26 Statistisk sentralbyrå (2013) s. 11 
27 Statistisk sentralbyrå (2011) 
28 Statistisk sentralbyrå  (2011) 
29 NOU 2002:4 punkt 9.11.1 
30 NOU 2002:4 punkt 9.11.1 
31 Sirus (2012) s. 120 
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2.3.2 Spredningsfaren 

I forarbeidene til straffeloven av 1902 § 162 er det ”særlig utbredelsen av narkotika man tar 

sikte på å bekjempe”32. Dette henger nært sammen med stoffets faregrad; stort sprednings-

potensiale for stoffet, gjennom stort kvantum, vil medføre et større farepotensiale. Dette 

reflekteres ved at kvantumet i den konkrete sak i stor grad er betingende for om forholdet 

subsumeres under første, andre eller tredje ledd § 162, hvilket betinger strafferammens 

størrelse. Grensen mellom første, andre og tredje ledd behandles ytterligere i punkt 3.4.  

 

2.3.3 Straffverdighet 

Straffelovsutvalget kommenterer straffenivået i narkotikasakene i forarbeidene til den nye 

straffeloven33, og mener det er et ”misforhold mellom narkotikastraffene og for eksempel 

straffene for alvorlige legemskrenkelser, drap, voldtekter og sedelighetsforbrytelser mot 

barn”34. De sammenligner gjennomsnittlig straffenivå for forsettlig drap på åtte år med 

eksempler fra rettspraksis hvor det er idømt mellom 10 og 15 år for narkotikaforbrytelser35, 

og mener at straffenivået ligger høyt sett hen til andre forbrytelsers straffverdighet. 

 

Justis- og politidepartementet var imidlertid ikke enig i at man kunne legge til grunn en slik 

tilnærming til straffverdigheten36. De mente at ”en slik sammenlikning som Straffelov-

kommisjonen foretar, [er] krevende, ettersom de verdier som straffebudene skal verne, er 

av en så ulik karakter”37.  De hevdet samtidig at det er ønskelig å rette opp skjevheter i 

strafferammer og straffenivået mellom ulike kategorier av kriminalitet. For grove narkoti-

kaforbrytelser vil det være av betydning at de er av en særlig allmennfarlig karakter og at 

                                                
32 Ot.prp. nr 23 (1983-1984) punkt 4.1.2 
33 NOU 2002:4  
34 NOU 2002:4 punkt 9.11.3 
35 Rt. 1995 s. 471 og Rt. 1998 s. 2001 
36 Ot.prp. nr 22 (2008-2009) 
37 Ot.prp. nr 22 (2008-2009) s 98-99 
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skadepotensialet kan være betydelig. Særlig ved ”omfattende salg av farlige stoffer settes 

mange menneskers liv og helse på spill”38.  

 

Konklusjonen er at straffverdigheten i narkotikasakene henger nært sammen med farepo-

tensialet. I all hovedsak er det farepotensialet som begrunner straffverdigheten i narkotika-

sakene, og derfor er det bærende begrunnelsen for kriminaliseringen av befatning med nar-

kotika.    

 

2.4 Prinsipper for straffeutmålingen  

Nært sammen med straffens begrunnelse og virkninger henger prinsippene for straffeutmå-

ling. Eskeland fremholder tre overordnede hensyn som er av viktighet for straffeutmålingen 

– hensynet til prevensjon, likhet og forholdsmessighet39.  

 

Hensynet til prevensjon knytter seg til allmennprevensjon og individualprevensjon. Oven-

for er de presentert som hovedgrunnen for å straffe generelt, og begge hensynene vektleg-

ges selvsagt særskilt ved straffeutmålingen.  

 

Hensynet til forholdsmessighet er fremholdt som et overordnet hensyn ved straffeutmåling-

en. Eskeland formulerer det slik: ”Forholdsmessighetsprinsippet går ut på at straffen skal 

stå i et rimelig forhold til handlingens straffverdighet”40.  

 

Endelig er hensynet til likhet et viktig hensyn i strafferetten. Prinsippet er formulert som at 

like tilfeller skal resultere i samme straffeutmåling41, og er tilstrebet av domstolen både 

eksplisitt og implisitt. På narkotikakriminalitetens område har dette fått utslag ved at ut-

gangspunktet for straffenivået konsekvent tas i typen narkotikum tiltalte har hatt befatning 
                                                
38 Ot.prp. nr 22 (2008-2009) s 98-99 
39 Eskeland 2013 s 461 
40 Eskeland 2013 s 463 
41 Eskeland 2013 s 464 
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med og kvantumet av det konkrete stoffet. Handlingens grovhet vil også være bestemmen-

de for straffens utgangspunkt. Handlingens grovhet behandles ytterligere i punkt 3.6.3.  
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3 Straffeutmåling etter straffeloven § 162 

 

3.1 Straffeloven § 162 

 

Straffelovens § 162 ble inntatt i straffeloven i 1968. Den har senere blitt revidert flere 

ganger, og fikk i 1984 den utformingen den har i dag. Den nåværende bestemmelsen lyder: 

  

Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender, eller 

overdrar stoff som etter reglene med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes 

for narkotikaforbrytelse med bøter eler fengsel i inntil 2 år.  

 

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om 

overtredelsen er grov, skal det legges særlig vekt på hva slags stoff den gjelder, 

kvantumet og overtredelsens karakter.  

 

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. 

Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.  

 

For denne oppgaven vil kun første til tredje ledd av § 162 være relevant.  

 

3.2 Narkotisk stoff 

 

En forutsetning for domfellelse og straff etter straffeloven § 162 er at stoffet som ulovlig 

tilvirkes, innføres, utføres, erverves, oppbevares, sendes eller overdras er oppført på narko-

tikalisten. Narkotikalisten er en liste over narkotiske stoffer og planter som omfattes av 
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FNs narkotikakonvensjoner42. Norge er part i konvensjonene og dermed folkerettslig for-

pliktet av dem, men grunnet det dualistiske prinsipp implementeres de i norsk rett i for-

skrifts form. Narkotikalisten er en del av narkotikaforskriften43 som er hjemlet i legemid-

delloven44. I tillegg de føringer som følger av FNs narkotikakonvensjoner kan Legemiddel-

verket føre opp andre stoffer og planter dersom de har lignende skadevirkninger som alle-

rede oppførte stoffer45. Nye stoffer oppføres stadig på narkotikalisten, men samtidig frem-

bringes også nye. Problematikken med å få lovgivningen i takt med utviklingen av narkoti-

kamarkedet er en egen problemstilling og vil ikke bli behandlet i det følgende.  

 

3.2.1 Særlig farlige stoffer 

Ordlyden i § 162 skiller ikke mellom sterke og svake stoffer, men sondringen er adressert i 

forarbeidene til § 162 og har stor vekt ved utmålingen av straff i praksis46. I forarbeidene til 

endringsloven som øker maksimumsstraffen for befatning med narkotika fra 15 til 21 år47,  

påpeker departementet at det er problematisk at den nåværende bestemmelse gir så liten 

veiledning med hensyn til straffverdigheten av de enkelte lovbrudd og derved ved straffut-

målingen48. Lovutvalget foreslo at maksimumsstraffen skulle variere avhengig av om stof-

fet var et særlig farlig stoff eller annen narkotika. Som særlig farlig stoff ble det foreslått å 

regne heroin, morfin, amfetamin, kokain, LSD og andre stoffer som i farlighetsgrad kan 

sidestilles med noen av disse. Det er først og fremst cannabisproduktene som faller utenfor 

oppregningen. Departementet mente imidlertid at sondringen kunne bidratt til en større 

                                                
42 The Single Convention of Narcotic drugs 1961, The Convention on Psychotropic Substances 1971 og The 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 
43 Narkotikaforskriften (2013)  
44 Legemiddelloven §§ 22, 23a, 24, 25 og 25a 
45 Statens legemiddelverk  
46 Se tabell i punkt 3.4 
47 Ot.prp. nr. 23 (1983 – 1984)  
48 Ot.prp. nr. 23 (1983 – 1984) punkt 3.4 
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sosial aksept av f eks cannabis, og at omsetning av større partier av dette som mindre alvor-

lig enn andre overtredelser. Forslaget ble ikke inntatt i ordlyden.  

 

I rettspraksis skilles det mellom stoffene. Dette kommer klart frem ved skillet for når straf-

feloven § 162 første, andre og tredje ledd kommer til anvendelse49 og i straffeutmålingen50.   

 

3.2.2 Etablerte og nyintroduserte stoffer 

Etablerte stoffer er i denne oppgaven betegnende for de stoffene som har en etablert straf-

feutmålingstradisjon, hvilket betyr at straffeutmålingen i det enkelte tilfelle har tilstrekkelig 

tidligere praksis om stoffet å bygge på. Typiske etablerte stoffer er amfetamin, ecstasy, 

kokain, khat, cannabis-produkter (hasj og marihuana), LSD, heroin og noen benzodiazepi-

ner (som flunitrazepam som er virkestoffet i Rohypnol).   

 

Nyintroduserte stoffer er i oppgaven brukt om stoffer uten etablert straffeutmålingstradi-

sjon, hvor domstolen må benytte seg av andre hjelpemidler for fastsette straffenivået. De 

seneste stoffene som har vært oppe i praksis og som vil bli omhandlet i oppgaven er GBL, 

PMMA, buprenorfin (virkestoffet i Subutex og Temgesic), opium, fenazepam, diazepam 

(virkestoffet i Valium) og klonazepam (virkestoffet i Rivotril). 

 

GBL er forstadiet til det narkotiske stoffet GHB. GBL omdannes til GHB i kroppen. GHB 

kan gi hevet stemningsleie, reduserte hemninger, svimmelhet, hukommelsestap, tretthet og 

endret bevissthet. Høye doser kan gi sakte hjerterytme, kvalme, kramper, nedsatt pustefre-

kvens og koma51. 

PMMA er et amfetaminlignende stoff som i små doser kan føre til lett rus preget av velvæ-

re og hallusinasjoner. Problemet er at rusen inntreffer sent, og kan misoppfattes som en 

                                                
49 Se punkt 3.4 
50 Se punkt 3.6 
51 Helsedirektoratet 2010 s. 29 
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”dårlig rus” slik at en neste dose inntas52. Hvis heller ikke denne har særlig merkbar rus, 

inntas neste dose. Innen første dose har fått tid til å virke har man inntatt en farlig overdose. 

I løpet av de få årene PMMA har vært i Norge har hele 28 personer dødd som følge av 

overdose53. 

 

Det syntetiske opiatet buprenorfin er virkestoffet i preparatene Subutex og Temgesic. 

Buprenorfin og opium utvunnet fra opiumsplanten (naturlig opium) har samme virkninger, 

selv om farlighetsgraden variere noe fra stoff til stoff. Bruk av opioider gir som regel en 

følelse av velbehag kombinert med nedsatt selvkritikk og likegladhet. Rusvirkningen kan 

gå over i virkelighetsflukt hvor sult, smerte og dagligdagse behov ikke spiller noen rolle. 

Virkningen kan også være rastløshet og tretthet, kombinert med kvalme og oppkast, og små 

pupiller54. Ved større doser blir det vanskeligere å puste, huden blir kald, fuktig og blåaktig 

og brukeren risikerer å dø som følge av overdose55. Sistnevnte inntrer som regel kun hvor 

opiumen injiseres (heroin).  

 

Fenazepam og klonazepam er to narkotiske stoffer av gruppen benzodiazepiner. Benzodia-

zepiner er i utgangspunktet farmasøytiske midler som virker beroligende, angstdempende, 

sløvende og muskelavslappende56. I store doser medfører benzodiazepinene oppstemthet, 

svekket innlæringsevne, svekket hukommelse og oppmerksomhet, dårlig konsentrasjonsev-

ne og kritikkløshet. Benzodiazepinene regnes ikke som giftige, men det er rapportert om 

alvorlige forgiftninger med dødelig utgang57.  

 

                                                
52 Hjelmeland, Knut (2013)  
53 Hjelmeland, Knut (2013) 
54 Helsedirektoratet 2010 s. 23 
55 Helsedirektoratet 2010 s. 23 
56 Helsedirektoratet 2010 s. 26 
57 Helsedirektoratet 2010 s. 27 
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3.3 Strafferammen 

 

Strafferammen angir den maksimale straffen som kan idømmes etter et straffebud. Begre-

pet er søkt definert i NOU 2002:4. Her sies det at ”Med strafferammen for et lovbrudd for-

stås vanligvis den samlede straffetrussel som loven oppstiller”58.  

 

Strafferammen for narkotikaforbrytelse er etter strl. § 162 første straffalternativ (simpel 

narkotikaforbrytelse) bøter eller fengsel inntil 2 år. For andre straffalternativ (grov narkoti-

kaforbrytelse) er strafferammen 10 år. For tredje straffalternativ, den såkalte ”proffparagra-

fen”, er strafferammen den strengeste i Norge59 – i utgangspunktet inntil 15 år, men under 

særdeles skjerpende omstendigheter er strafferammen hevet til 21 år. Fjerde og femte 

straffalternativ gjelder henholdsvis uaktsom narkotikaforbrytelse og medvirkning.  

 

For etablerte stoffer på narkotikamarkedet har det utviklet seg etablerte straffenivåer gjen-

nom rettspraksis. Særlig gjelder dette stoffer som hasj, marihuana, kokain, amfetamin og 

heroin m.fl. Utgangspunktet for vurderingen er mengde og type stoff. I tillegg ses det hen 

til overtredelsens karakter60, som er et av momentene som er nevnt i § 162, se § 162 annet 

ledd i.f. Dette er også fulgt opp i rettspraksis.  

 

3.4 Straffalternativene 

  

Straffeloven § 162 har som nevnt vide strafferammer – alt fra bøtestraff til frihetsstraff i 21 

år. I tillegg til de vide strafferammene spres straffeutmålingen ved narkotikaforbrytelsene 

over hele strafferammen61, i motsetning til mange andre straffebud, der praksis har en ten-
                                                
58 NOU 2002:4 punkt 5.2.1.1 
59 Med unntak av den nye straffelovens (straffeloven av 2005) maksimumsstraff på 30 år for visse typer 

krigsforbrytelser. Kapitlet som omhandler disse forbrytelsene har trådt i kraft.  
60 Se punkt 3.6.3 
61 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 459 
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dens til å ligge i strafferammens nedre sjikt62. Eksempler på dette er formuesforbrytelsene, 

hvor strafferammene er preget av eldre tids strengere syn63, men hvor tiden og forholdene 

har forandret seg slik at den fulle strafferammen ikke lengre blir benyttet i praksis.  

 

Utgangspunktet for fastsettelsen av straffenivået etter straffeloven § 162 må tas i hvilket 

alternativ forholdet skal subsumeres under. De fire straffalternativene som er opplistet i § 

162, gir hjemmel for vesentlige forskjeller i strafferammen. Av ordlyden følger det at det 

ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal legges vekt på ”hva slags stoff [overtre-

delsen] gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter”, jfr § 162 annet ledd. Lovgiver har 

ikke tatt standpunkt til hvor grensene for det enkelte ledd skal gå. Rettspraksis har vært, og 

er, rettsskapende med hensyn til hvor grensene for hvert straffealternativ skal trekkes. Ut-

viklingen er i stor grad overlatt til domstolene.  

 

Riksadvokatens rundskriv nr. 1 fra 1998 harmoniserte påtalemyndighetens praksis på om-

rådet, basert på tidligere rettspraksis. I rundskrivet skisseres grenseverdiene for om forhol-

det faller under henholdsvis første, andre og tredje ledd. Basert på tallene i rundskrivet, kan 

det skjematisk oppstilles slik64:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 459 
63 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 459 
64 Riksadvokatens rundskriv nr. 1/ 1998 side 2 
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Stoff:  Grensen mellom første ledd og 

annet ledd:  

Grensen mellom annet ledd 

og tredje ledd:  

Heroin Ca. 15 gram Ca. 750 gram 

Amfetamin Ca. 50 gram Ca. 3 kg65 

Kokain            Som for amfetamin66  

Ecstasy Ca. 350 misbruksdoser Ca. 15 000 misbruksdoser 

LSD            Som for ecstasy  

Cannabisprodukter Ca. 1 kg Ca 80 kg 

 

 

Grensene benyttes også i praksis67. I Rt. 1999 s. 1008 legger Høyesterett til grunn at gren-

sen for anvendelsen av § 162 annet går ved befatning med ca. 50 gram amfetamin. Om 

Riksadvokatens rundskriv uttaler førstvoterende at hans resultat samsvarer med det som 

kommer til uttrykk der og ”forstår retningslinjene, som er gitt under henvisning til nyere 

avgjørelser i Høyesterett og ønsket om harmonisering av påtalepraksis, slik at mengdene er 

forhøyet for flere narkotiske stoffer i forhold til det som tidligere har vært lagt til grunn.”68 

 

Riksadvokatens rundskriv legger gjennom sin harmonering av påtalepraksis vekt på Høyes-

teretts tidligere avgjørelser ved fastsettelsen av grensene for overtredelse av henholdsvis 

første, annet og tredje ledd i straffeloven § 162. Det samme ser tilsynelatende ut til å gjøres 

andre veien også – Høyesterett vektlegger Riksadvokatens rundskriv når de i Rt. 1999 s. 

1008 velger å legge grensen for anvendelse av § 162 annet ledd på 50 gram amfetamin, 

fremfor den tidligere grensen, som gikk ved ca 30 gram.  

 

                                                
65 jfr. Rt. 1997 s. 1667 
66 jfr. Rt. 1996 s. 1726 
67 Matningsdal 2010 s 33 
68 Rt. 1999 s. 1008 på side 1010 
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3.5 Generelt om straffenivå 

 

Utmålt straff i det enkelte tilfelle beror på strafferammen i straffebudet, straffeutmålings-

tradisjonen og hvilke formildende eller skjerpende omstendigheter som foreligger.  

 

De vide strafferammene gir domstolen stor frihet, samtidig som straffeutmålingen, slik An-

denæs sier det, ikke kan ”bero på den enkelte dommers oppfatning av hvilke straffeformål 

som er de viktigste.”69. Han påpeker videre at loven kan gi en viss veiledning, men at den 

viktigste veiledningen er rettsbruken, eller det han kaller straffeutmålingstradisjonen. 

”Gjennom rettspraksis utkrystalliseres det etter hvert normer som i høy grad begrenser den 

frihet som de vide strafferammene tilsynelatende gir”70 

 

 

3.6 Høyesteretts metode for å fastsette straffenivået for stoffer med etablert 
straffeutmålingstradisjon etter straffeloven § 162  

 

For å belyse hvordan straffenivået ved nye narkotiske stoffer på det norske markedet fast-

settes, må det først ses hen til den tradisjonelle måten å fastsette straffenivået på. 

 

Etter straffeloven § 162 skal det ved vurderingen av om overtredelsen er grov, ”særlig leg-

ges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.” De samme 

tre momentene har utkrystallisert seg gjennom rettspraksis som momenter av viktighet både 

ved skyldspørsmålet, som eksplisitt nevnt i loven, men også i straffeutmålingsspørsmålet.   

 

                                                
69 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 457 
70 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 457 
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3.6.1 Stoffets karakter 

Straffeloven § 162 skiller ikke mellom svake og sterke stoffer. I forarbeidene til straffelo-

ven § 162 er problemstillingen tatt opp71, men det er først og fremst gjennom rettspraksis at 

det har utviklet seg en praksis hvor visse typer stoff straffes hardere enn andre. Vurde-

ringen baserer seg først og fremst på stoffets farlighetsgrad, typisk slik at cannabisprodukt-

ene, som anses å være mindre farlig en andre stoffer, dømmes mildere enn for eksempel 

heroin, som er antatt å være ett av de stoffene som har høyest farlighetsgrad.   

 

Typen stoff henger nært sammen med stoffets kvantum. Selv om visse typer stoff straffes 

mildere enn andre, kan alle typer stoff ende med en relativt streng straffereaksjon dersom 

kvantumet er tilstrekkelig stort. I Rt. 1995 s. 1975, Rt. 2001 s. 1408 og Rt. 2005 s. 923, 

som alle gjaldt en større mengde hasj ble de tiltalte idømt henholdsvis 10 år, 8,5 år og 4 år 

og 3 måneder.  

 

3.6.2  Stoffets kvantum - ”Faste takster”  

Det har gjennom rettspraksis utviklet seg forholdsvis ”faste takster”72 for hvor stor mengde 

narkotisk stoff som er nødvendig for at forholdet subsumeres under henholdsvis første, 

annet eller tredje ledd av straffeloven § 162. Mengden narkotisk stoff som er nødvendig er 

avhengig av stoffets art. I Riksadvokatens rundskriv73 om straffelovens § 162 angis kvan-

tumets betydning for den rettslige bedømmelsen av et narkotikalovbrudd74. I rundskrivet er 

det tatt utgangspunkt i høyesterettspraksis når det er angitt hvilken mengde som skal til av 

det konkrete stoffet for at forholdet skal bedømmes etter henholdsvis første andre og tredje 

ledd i straffeloven § 162. Kvantumet har her betydning med hensyn til skyldspørsmålet.  

 

                                                
71 Se punkt 3.2.1 
72 Hennum, Ragnhild 2002 punkt 4 
73 Riksadvokatens rundskriv (nr 1/ 1998)  
74 Se tabellen i punkt 3.4 
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I Rt. 2012 s. 1316 innledes spørsmålet om anvendelsen av straffeloven § 162 tredje ledd og 

det alminnelige straffenivået for befatning med fenazepam med at ”Ved den strafferettslige 

bedømmelsen av befatning med narkotika står stoffets art og mengde i sentrum, jf. Rt-

2008-1373 avsnitt 9”75. I Rt. 2008 s. 1373 uttalte førstvoterende at fellelse for narkotika-

forbrytelser først og fremst skal skje ”på grunnlag av den mengde av det aktuelle stoffet det 

finnes bevist at en tiltalt har hatt befatning med” 76.  

 

Tilsvarende er lagt til grunn i en rekke høyesterettsdommer, både nyere og eldre.  

 

På samme måte som for skyldspørsmålet, har stoffets kvantum også stor betydning for 

straffeutmålingen. Høyesterettspraksis viser at det også i denne sammenheng har utviklet 

seg relativt  ”faste takster” for straffeutmålingen.  

 

Rt. 2012 s. 1763 gjaldt anke over straffeutmåling ved medvirkning til innførsel av 8 kilo 

marihuana. Høyesteretts ankeutvalg uttalte at ”Som lagmannsretten har redegjort for, skal 

det ved straffutmåling for narkotikaforbrytelser tas utgangspunkt i stoffets karakter og 

mengde, og domfeltes befatning med stoffet”77.  

 

Avgjørelsen er et eksempel blant mange på at stoffets kvantum, ved siden av stoffets karak-

ter,  er det mest vektlagte momentet i norsk rettspraksis ved straffeutmålingen i narkotika-

sakene.  

 

                                                
75 Rt. 2012 s. 1316 premiss 15 
76 Rt. 2008 s. 1373 premiss 9 
77 Rt. 2013 s. 1763 premiss 10 
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3.6.3 Handlingens grovhet 

Handlingens objektive grovhet er et relevant moment i straffesammenheng, også i narkoti-

kasakene. Handlingens objektive grovhet knytter seg blant annet til hvilket motiv tiltalte 

hadde, hvilken rolle tiltalte hadde og hva slags subjektive skyld tiltalte utviste.   

 

Hva gjelder motiv, dømmes gjerne de som har overtrådt § 162 med profittmotiv strengere 

enn de som for eksempel kun drives av å få tak i narkotika til eget bruk. I Rt. 1999 s. 33, 

som gjaldt spørsmålet om skyld og utmåling av straff for kjøp av ca. 60 gram heroin, salg 

av 11,5 gram av dette, oppbevaring av 4,4 gram heroin, 12 tabletter Valium og 10 tabletter 

Rohypnol og bruk av heroin, uttalte førstvoterende at “Etter mitt syn står misbrukeres kjøp 

av narkotika til eget forbruk når det gjelder straffverdighet i en helt annen stilling enn kjøp 

med sikte på videresalg. Dette gjelder særlig når det – slik som her – er tale om kjøp i små 

kvanta til misbrukerens løpende forbruk.”78 Resultatet ble straffereduksjon fordi førstvote-

rende mente at lagmannsretten ikke hadde tillagt det forhold at heroinen var kjøpt hovedsa-

kelig til eget bruk tilstrekkelig vekt.  

 

Hva gjelder tiltaltes rolle, viser rettspraksis at bakmenn straffes strengere enn kurérer, slik 

tilfellet var i Rt. 1995 s. 471. På tross av straffereduksjonen på tre år tiltrådte Høyesterett 

lagmannsrettens bevisvurdering, og uttalte:  

 

Ved en samlet vurdering av As forhold finner lagmannsretten ikke tvilsomt at han 

må karakteriseres som en stor bakmann og organisator ved narkotikasmugling. Så-

ledes representerer han nettopp dem som det etter forarbeidene er tatt sikte på å 

ramme med bestemmelsen i straffeloven § 162 tredje ledd 2.79.  

 

                                                
78 Rt. 1999 s. 33 side 35 
79 Rt. 1995 s. 471 på side 473 



 25 

Dette harmonerer med hensynet bak kriminaliseringen av narkotikabefatning. Narkotikabe-

fatning er først og fremst kriminalisert av hensyn til dets farepotensiale80. Å straffe den 

rollen som byr på størst fare strengest, er derfor naturlig, all den tid en bakmann vil ha mye 

større betydning i spredningen av narkotikumet enn en kurér.  

 

Av samme hensyn straffes innførsel generelt strengere enn oppbevaring81 og profittmoti-

verte overtredelser av § 162 strengere enn overtredelser ut fra andre motiver82, typisk opp-

bevaring av narkotika med sikte på eget forbruk.   

  

                                                
80 Se punkt 2.3.1 
81 Jfr. Rt. 2000 s. 828 på side 829 og Rt. 2004 s. 643 premiss 9.  
82 Jfr. Rt. 1999 s. 33 på side 35, Rt. 1999 s. 1504 på side 1505 
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4 Fastsettelsen av straffenivået ved innføring av nye narkotiske 
stoffer på det norske markedet 

 

Straffeloven § 162 er et av de straffebudene hvor det gjennom rettspraksis har utformet seg 

nærmest rene ”takstabeller”83 for straffeutmålingen, i likhet med for eksempel promillekjø-

ring og fartsoverskridelser, hvor det gjerne kun er promillens og fartens størrelse som av-

gjør straffeutmålingen. Hovedgrunnen til dette er at narkotikaovertredelser forekommer 

ofte84 og gjerne har et stereotypt preg85.  

 

Fastsettelse av straffenivå i narkotikasaker hvor stoffet ikke har en etablert straffeutmå-

lingstradisjon reiser spesielle metodeutfordringer. 

 

I saker som gjelder stoffer uten en etablert straffeutmålingstradisjon, er domstolene tvunget 

til å benytte seg av andre hjelpemidler enn tidligere rettspraksis for å kunne fastsette straf-

fenivået. Domstolene har løst dette ved å sammenligne nye stoffer med stoffer med etablert 

straffeutmålingstradisjon. Oppgavens problemstilling faller i skjæringspunktet hvor det er 

mulig å fastsette resultatet med matematisk nøyaktighet, men hvor Høyesterett likevel me-

ner at resultatet skal bero på en ”samlet skjønnsmessig vurdering”, jfr. Rt. 2005 s. 1473 og 

punkt 6.2. Denne formuleringen er gjennomgående for metoden domstolen benytter seg av. 

Denne formen for utmåling reiser en rekke metodiske spørsmål.  

 

Ett av hovedspørsmålene er hvordan domstolen går frem ved sammenligningen. Både valg 

av sammenlignbart stoff (komparent) og fremgangsmåte vil bli behandlet. Stoffets styrke-

grad (innhold av aktive virkestoffer i det konkrete beslaget) vil være viktig i omregnings-

                                                
83 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 458 
84 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 458 
85 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 458 



 27 

sammenheng. Det vil undersøkes hvilken betydning avvikende styrkegrad har på straffeut-

målingen. Videre må det stilles spørsmål ved beviskravet for sammenligningen, herunder 

hvorvidt uklarheter ved omregningen er underlagt det strenge strafferettslige beviskrav. 

Endelig vil det undersøkes hvorvidt Høyesterett alltid følger denne metoden og om dette er 

den best tenkelige fremgangsmåten.  

 

 

4.1 Høyesteretts metode for å fastsette straffenivået ved nyintroduserte 
stoffer på det norske markedet 

 

4.1.1 Sammenligning av nye stoffer og etablerte stoffer 

For å fastslå straffenivået sammenligner Høyesterett nye stoffer med stoffer med etablerte 

straffenivåer. Metoden fremkommer uttrykkelig i Rt. 2011 s. 1313, hvor førstvoterende 

med tilslutning fra samtlige dommere uttaler at ”Ettersom det ikke er etablert et nivå for 

straffutmåling for befatning med opium, må straffen fastsettes ved å sammenlikne med 

straffutmålingen for tilsvarende narkotiske stoffer.”86  

 

Med ”tilsvarende narkotiske stoffer” sikter Høyesterett til et narkotikum som allerede har 

etablerte straffetakster basert på art og kvantum, og som er sammenlignbar med det nye 

stoffet hva gjelder virkninger87 og farepotensiale88. Typiske komparenter er kjente stoffer 

som hasj, amfetamin og heroin, hvor straffenivåene er veletablerte. Repertoaret med kom-

parenter er imidlertid ikke begrenset til disse. Dersom domstolen finner at et annet stoff er 

mer egnet som komparent, benyttes dette89.  

 

                                                
86 Rt. 2011 s. 1313 premiss 9 
87 Se punkt 5.2.1 
88 Se punkt 5.2.2 
89 Rt. 2012 s. 1297 premiss 16 til 18 
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Etter hvert som et stoff får et etablert straffenivå gjennom rettspraksis, vil vurderingen i 

større grad foretas på bakgrunn av eksisterende rettspraksis – uavhengig av en sammenlig-

ning med et annet stoff.  

 

Et eksempel på dette finnes i Rt. 2004 s. 532. To brødre var dømt for ulovlig innførsel og 

oppbevaring av over 250.000 Rohypnol-tabletter. For Høyesterett gjaldt anken straffeutmå-

lingen for overtredelsen av straffeloven § 162 første og annet ledd, jfr. femte ledd, men 

anken ble forkastet for begge tiltalte. Tidligere hadde befatning med Rohypnol blitt sam-

menlignet med hasj. Førstvoterende viste til Rt. 2002 s. 599 og Rt. 2003 s. 413, hvor det for 

første gang ble etablert et straffenivå for befatning med større parti med Rohypnol-tabletter. 

På domstidspunktene var det naturlig å sammenligne stoffet med hasj. Om utviklingen sa 

førstvoterende at ”Når det nå er etablert en rettspraksis knyttet til Rohypnol, er det ikke 

grunn for å videreføre omregning til hasj som et hjelpemiddel. Dette tilsies også av at Ro-

hypnol-tabletter sannsynligvis må anses klart farligere i sine virkninger”90.   

 

Etter hvert som stoffet får et etablert straffenivå, kan dette igjen tjene som komparent ved 

sammenligning med nye stoffer. Rohypnol har siden nevnte dom tjent som komparent for 

andre stoffer i gruppen benzodiazepiner. Ett eksempel finnes i Rt. 2012 s. 1297 der Høyes-

terett tok stilling til hvilket stoff som egner seg best som komparent for benzodiazepinet 

Rivotril, der det aktive virkestoffet er klonazepam. Dommen gjaldt befatning med 210 tab-

letter Rivotril. På direkte spørsmål i skranken om hvilket legemiddel som ville være mest 

nærliggende å sammenligne Rivotril med, fremhevet den sakkyndige Rohypnol, som inne-

holder virkestoffet flunitrazepam. Flunitrazepam, som er virkestoffet i Rohypnol, er nært 

beslektet med klonazepam, som er virkestoffet i Rivotril. Førstvoterende uttalte at ”På den-

ne bakgrunn finner jeg det mest hensiktsmessig å sammenligne direkte med Rohypnol uten 

å gå veien om hasj.91 

 

                                                
90 Rt. 2004 s. 32 premiss 17 
91 Rt. 2012 s. 1297 premiss 18 og 19 
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Før en slik egen straffeutmålingstradisjon er etablert, er imidlertid domstolen tvunget til å 

sammenligne det nyintroduserte stoffet med et stoff med en etablert utmålingspraksis.  
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5 Hvordan velge komparent? 

 

Utgangspunktet for sammenligningen mellom to stoffer er å en finne komparent som er 

sammenlignbar med det nye stoffet. Sammenligning av stoffer er en domstollskapt metode. 

Straffeloven § 162 og dens forarbeider gir ikke nærmere anvisninger i spørsmålet om kom-

parent. Løsningen må utledes av en gjennomgang av rettspraksis.  

 

5.1 Faktorer for sammenligningen av stoffene 

 

Narkotikaforbrytelsene straffes først og fremst særlig fordi befatning med narkotika inne-

bærer et stort farepotensiale92. Dette hensynet er vektlagt i rettspraksis. Rt. 2012 s. 1316 

gjaldt utmåling av straff ved oppbevaring av til sammen 10,3 kg, eller 300 000 rusdoser, 

fenazepam. Fenazepam ble sammenlignet med hasj. Førstvoterende påpeker i dommen at 

etableringen av et straffenivå for nye stoffer først og fremst må skje ut fra farlighetsgra-

den93. Farlighetsgraden må vurderes slik at straffenivået for det enkelte stoff  fanger opp 

dette stoffets ”særlige virkninger og skadepotensiale”94. 

 

Stoffets særlige virkninger knytter seg til stoffets egenskaper, og hvorvidt stoffet er sentral-

stimulerende, hallusinogene, bedøvende etc. I tillegg kan stoffets særlige virkninger også 

knytte seg til hvorvidt stoffet påvirker andre deler av kroppen. For eksempel om stoffet 

påvirker hjertet, lungene og andre organer, er vanedannende eller psykosefremmende.  

 

                                                
92 Se punkt 2.3.1 
93 Rt. 2012 s. 1316 premiss 16 
94 Rt. 2012 s. 1316 premiss 16 
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I henhold til Rt. 2009 s. 1394 må vurderingen av det enkelte stoffs faregrad skje ”basert på 

den til enhver tid tilgjengelige fagkunnskap. Det må åpenbart være riktig å ta hensyn ikke 

bare til rusvirkningen; det må også legges vekt på tilvenningsfare, fare for alvorlige syk-

dommer og andre negative konsekvenser av bruk”95. Dette åpner for at mange faktorer er 

relevante for sammenligningen.   
 

På det individuelle plan kan først og fremst overdosefare og langtidsvirkninger for den en-

keltes helse nevnes, så vel som andre stoffinduserte og stoffrelaterte dødsfall og skader. 

Videre er både avhengighet og svekket fysisk og psykisk funksjonsevne skadevirkninger 

ved noe lengre narkotikabruk.  

 

I en artikkel publisert i det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet, tar forfatterne for 

seg skadevirkninger av alkohol og narkotiske stoffer i Storbritannia96. I tillegg til de indivi-

duelle skadevirkningene allerede nevnt, oppgir forfatterne også samfunnsmessige skader 

som kriminalitet, miljøskader ved fremstilling, den økonomiske kostnaden narkotikamis-

brukere påfører samfunnet og samfunnsnedgang.   

 

Lancet-artikkelens relevans fremkommer i Rt. 2012 s. 1120, hvor førstvoterende omtaler 

den og viser til at i  

 

en artikkel fra november 2010, inntatt i det anerkjente medisinske tidsskriftet The 

Lancet, Vol. 376 No. 9752 side 1558 til 1565, er faregraden ved GHB og cannabis 

så godt som likestilt. Sivilingeniør Bønes og overlege Aamo uttaler at artikkelen gir 

«en svært god og nyansert framstilling av de mest aktuelle faktorer som vanligvis 

benyttes i forbindelse med etablering og opprettholdelse av kontroll og restriksjo-

ner av illegale stoffer og skadelig bruk av legale stoffer»97 

                                                
95 Rt. 2009 s. 1394 premiss 26 
96 Nutt, David, Lesley A King, Lawrence D Phillips, 2010, s 1560 
97 Rt. 2012 s. 1120 premiss 49 
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Alle de nevnte faktorer tjener som gode eksempler på hvilke faktorer som er relevante ved 

sammenligningen mellom to stoff. Hvilken vekt de enkelte faktorene har må fastlegges 

etter en undersøkelse av rettspraksis. 

 

5.2 Hva er spesielt vektlagt i praksis?  

 

Ved sammenligningen av to stoffer i straffeutmålingsøyemed er det i Høyesterett lagt vekt 

på en rekke faktorer. Hvordan høyesterett har vektlagt de forskjellige faktorene varierer fra 

sak til sak og fra stoff til stoff. Faktorene virkning og farepotensiale peker seg likevel ut 

som hyppigst vektlagt av Høyesterett.  

 

5.2.1 Sammenlignbare virkninger 

Stoffets virkninger knytter seg til de fysiologiske og psykologiske virkningene stoffet har 

for brukeren. Til illustrasjon vil ecstasy og kokain vil ha sammenlignbare virkninger da 

begge er sentralstimulerende, mens ecstasy i tillegg er hallusinerende.  

 

I den tidligere omtalte dommen Rt. 2011 s. 1313 ble opium sammenlignet med heroin. 

Valget av komparent ble begrunnet med at heroin fremstilles av opium og har mange av de 

samme virkningene som opium – ”rusfølelse, hemming av hjernens pustesenter, avhengig-

het, toleranseutvikling og abstinensproblemer ved avbrutt tilførsel av opiater”98.  

 

I Rt. 2000 s. 11 ble også de sammenlignbare virkningene vektlagt ved valg av komparent. 

Dommen gjaldt hvorvidt heroin var en adekvat komparent for stoffet buprenorfin. Her viste 

Høyesterett til de sakkyndiges uttalelser når de hevdet at buprenorfin har en virkningsme-

                                                
98 Rt. 2011 s. 1313 premiss 11 
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kanisme som er meget lik den man finner for andre opiater og opioider, hvilket berettiger 

en sammenlikning med morfin og heroin99. Samtidig er ikke virkningene en løsrevet drøf-

telse. Momentene som benyttes drøftes opp mot hverandre, noe førstvoterende også gjør i 

dommen. Førstvoterende fremhevt at risikoen for utvikling og opprettholdelse av avheng-

ighet, økt toleranse og abstinenssyndromer, og størrelsesorden og alvor av disse fenomener, 

vil være mindre uttalt ved gjentatt bruk sammenliknet med morfin og heroin. Ved et enkelt 

inntak av buprenorfin vil risikoen for overdosedød være betydelig mindre enn ved inntak 

av en rusdose heroin100. Basert på stoffenes sammenlignbare virkninger, valgte Høyesterett 

heroin som komparent for stoffet buprenorfin., på tross av at faregraden ikke var den sam-

me ved buprenorfin som heroin.  

 

Det samme ble lagt til grunn i Rt. 2010 s. 1391, der Høyesterett viste til nettopp Rt. 2000 s. 

11. I dommen er det lagt til grunn at befatning med buprenorfin ikke kan “straffes like 

strengt som befatning med heroin. Buprenorfin har langt på vei samme virkning som andre 

opiater, men risikoen for skadevirkninger er mindre enn ved bruk av heroin, og risikoen for 

overdosedødsfall er betydelig mindre”101.  

 

Begge dommene illustrerer hvordan buprenorfin og heroin er sammenlignbare med hensyn 

til virkninger, men at buprenorfin må bedømmes noe mildere siden stoffets farepotensiale 

ikke er helt sammenlignbart med farepotensialet til heroin.  

 

Sammenlignbare virkninger er også vektlagt i saker med andre typer narkotiske stoffer. I 

Rt. 2012 s. 1316 ble fenazepam sammenlignet med flunitrazepam og klonazepam (to typer 

stoff i gruppen benzodiazepiner). Fenazepam har, i likhet med de andre benzodiazepinene,  

søvnfremkallende, beroligende, angstdempende, sløvende og krampestillende egenskaper, 

                                                
99 Rt. 2000 s. 11 side 14 
100 Rt. 2000 s. 11 side 14 
101 Rt. 2010 s. 1391 premiss 18 
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men siden fenazepam er et av de mest potente stoffene av benzodiazepinene ble flunitra-

zepam og klonazepam funnet å være gode komparenter.  

 

5.2.2 Stoffets farepotensiale 

Stoffenes sammenlignbare virkninger henger tett sammen med stoffets farepotensiale. At et 

stoff har virkningen toleranseutvikling, avhengighetsskapende, abstinensskapende og 

hemming av hjernens pustesenter innebærer et farepotensiale. Når stoffets farepotensiale 

likevel behandles som et separat punkt er det fordi stoffenes sammenlignbare virkninger og 

farepotensiale i rettspraksis kan virke uavhengig av hverandre. Med det menes at der stof-

fene ikke har sammenfallende virkninger og farepotensiale, kan virkningene begrunne en 

type komparent, mens stoffets farepotensiale tilsier at en annen komparent benyttes.  

 

I Rt. 2012 s. 1120 fremholdt Høyesterett faremomentet som særlig viktig i sammenlig-

ningen av GBL med hasj, og da særlig den høye overdosefaren. Saken gjaldt innførsel av 

100 liter GBL og forsøk på innførsel av ytterligere 80 liter. GBL brukes for å oppnå en 

avslappende hemningsdempende effekt, samt velvære, men i større doser medfører seda-

sjon og søvn, gjerne omtalt som overdose.  

 

Om forholdet mellom GBL og hasj uttalte førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige 

dommerne, at  

 

Selv om rusvirkningene har likehetstrekk, er det anført at bruk av GBL/GHB inne-

bærer andre faremomenter enn det som er forbundet med hasj. I denne forbindelse 

er det særlig pekt på at avstanden mellom normal dose og overdose er liten, noe 

som har gitt en relativt høy frekvens med ambulanseutrykninger på grunn av over-

doser.102  

 

                                                
102 Rt. 2012 s. 1120 premiss 48 
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På den andre siden fremhevet førstvoterende at faremomentet knyttet til overdose av 

GBL/GHB er en annen enn ved for eksempel heroin, og at det i liten grad er påvist dødsfall 

som har sin hovedårsak i bruk av GBL/GHB. Høyesterett ble derfor stående ved hasj som 

komparent, og at farepotensialet til GBL/GHB ikke ga grunnlag for å sammenligne det med 

heroin. I saken stod valget av komparent mellom hasj og heroin, på tross av at hasj og he-

roin er på hver sin ytterkant av skalaen for farlighet. Tidligere har det blitt påpekt at det 

sjeldent står mellom hasj og heroin i valg av komparent, men tidvis forekommer også dette.  

 

Standpunktet i Rt. 2012 s. 1120 er gjentatt i LA-2013-050305-188617 hvor lagmannsretten 

siterer Høyesterett når de har ”funnet at faregraden ved GHB og cannabis er så godt som 

likestilt”. Lagmannsretten legger her til grunn hasj som komparent for GBL/GHB.  

 

For andre stoffer har det konkrete stoffets faregrad begrunnet valget av en annen komparent 

enn hasj. For stoffet PMMA ble hasj i LG-2012-196992 ansett som for mildt til å tjene som 

komparent, og stoffet har heller blitt sammenlignet med amfetamin/ metamfetamin. Dom-

men omhandler organisering, erverv og videresalg av blant annet PMMA. For stoffets ved-

kommende heter det at lagmannsretten mener at ”det ved vurderingen av PMMA i straffe-

utmålingssammenheng må legges avgjørende vekt på stoffets giftighet og skadelige karak-

ter. At stoffet gir færre rusdoser enn tilsvarende mengde amfetamin/metamfetamin kan ikke 

være avgjørende”103. Stoffet ble, på tross av at det ikke var helt sammenlignbart med amfe-

tamin/metamfetamin, sammenlignet med dette. Det ble lagt avgjørende vekt på stoffets 

giftighet og skadelige karakter.  

 

5.2.3 Signaleffekter, økt innførsel og spredningsfare 

I ovenfor behandlede lagmannsrettsdom104 påpekte lagmannsretten i tillegg til faregraden at 

signaleffektene det gir å sammenligne PMMA med et mindre farlig stoff som hasj er uhel-

                                                
103 LG-2012-196992 Gulating lagmannsrett 
104 LG-2012-196992 Gulating lagmannsrett  
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dige. En enstemmig lagmannsrett legger til grunn at ”Hvis stoffet bedømmes mildere enn 

amfetamin/metamfetamin, vil det kunne øke innførselen og dermed spredningen av stoffet. 

Det vil være en meget skadelig utvikling som tilsier en streng strafferettslig vurdering av 

stoffet.”105 Lagmannsretten konkluderte med at overtredelser som involverer PMMA må 

føre til en strengere reaksjon enn en tilsvarende mengde amfetamin/metamfetamin ville ført 

til, på tross av at de tidligere i dommen sier at mengden PMMA gir færre rusdoser enn til-

svarende mengde amfetamin/metamfetamin.  

 

Dette står i overensstemmelse med straffens allmennpreventive funksjon – å belegge visse 

handlinger med straff med den intensjonen at straffesanksjonen vil medføre at handlingen 

ikke gjennomføres.  

 

På den andre siden har denne faktoren i spørsmålet om valg av komparent kun kommet opp 

i en av de undersøkte dommene. Dette tyder på at signaleffekten er et relevant, men muli-

gens ikke så vektig argument i bedømmelsen som stoffets virkninger og farepotensiale. 

Spredningsfaren er imidlertid nevnt i forarbeidene til straffeloven106. Departementet uttryk-

ker at det særlig er utbredelsen av narkotika man tar sikte på å bekjempe. Dette henger 

sammen med stoffets farepotensiale – jo større spredning beslaget har potensiale til, jo far-

ligere.  

 

5.3 Konsekvensen for straffen  

 

Både skyldspørsmålet og straffeutmålingsspørsmålet berøres av hvilken komparent retten 

velger å sammenligne det nye narkotiske stoffet med.  

 

                                                
105 LG-2012-196992 Gulating lagmannsrett 
106 Ot.prp. nr. 23 (1983-1984) punkt 4.1.2 
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5.3.1 Komparentens betydning i skyldspørsmålet 

Straffeloven § 162 oppstiller tre straffalternativer. Avgjørende for hvilket ledd som anven-

des er om overtredelsen er grov. Her skal det særlig legges vekt på ”hva slags stoff den 

gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter”, jfr. straffeloven § 162 annet ledd, og om 

overtredelsen gjelder ”et meget betydelig kvantum”, jfr. tredje ledd.  

 

Særlig sett hen til hvilket stoff overtredelsen gjelder, jfr. straffeloven § 162 annet ledd, har 

komparenten retten velger å sammenligne det uetablerte stoffet stor betydning. Valget av 

komparent er en konsekvens av vurderingen av stoffets virkninger og farepotensiale, og 

hvilket sammenlignbart stoff (komparent) det ligger nærmest. Samtidig er det stor forskjell 

på om overtredelsen gjelder et stoff som har sammenlignbare virkninger og farepotensiale 

som hasj, eller et stoff som er sammenlignbart med heroin. Siden heroin bedømmes streng-

ere enn cannabisproduktene107, kan det som tilsvarer X antall rusdoser heroin være innenfor 

§ 162 annet ledd, mens samme antall rusdoser hasj kun faller utenfor annet ledd og be-

dømmes etter første ledd. I praksis står valget sjeldent mellom hasj og heroin når det kom-

mer til komparent, da disse stoffene befinner seg på hver sin ende av skalaen, men det fin-

nes eksempler på at dette har forekommet108. Selv valg mellom stoffer som står nærmere 

hverandre med tanke på virkning og farlighetsgrad kan være avgjørende, selv om det pre-

sumtivt ikke vil få like store konsekvenser.  

 

5.3.2 Komparentens betydning i straffeutmålingen 

Hvilket stoff det besluttes å sammenligne det nye stoffet med, kan også gi utslag i straffe-

utmålingen. Andenæs hevder at hvilket punkt på straffeskalaen dommeren blir stående ved 

kan være vel så utslagsgivende for tiltaltes skjebne som svaret på skyldspørsmålet.109 

 

                                                
107 Se punkt 3.6.1 
108 Rt. 2012 s. 1120 
109 Andenæs 1997 s 411  
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Dermed vil stoffets karakter og farlighetsgrad ha relevans. Straffeutmålingen ved narkoti-

kaovertredelsene bærer i dag preg av tilnærmet å kunne leses ut av et standardisert system, 

hvor stoffets karakter og kvantum bortimot alene er avgjørende. Hvilket komparent stoffet 

ligner er da avgjørende.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte er det derfor avgjørende at det i utregningssituasjonene 

velges riktig komparent å sammenligne med – både i skyldspørsmålet og i utmålings-

spørsmålet. 

 

5.4 Konklusjon 

Bestemmende for hvilken komparent som skal anvendes er hvilke virkninger den nye stof-

fet har og om disse er sammenlignbare med komparentens virkninger, i tillegg til at stoffe-

nes respektive faregrader er vektige momenter.  

 

Metoden er domstolsskapt. En innvending kan være at lovgiver ikke har tatt stilling til den-

ne fremgangsmåten. Samtidig er straffeutmåling en oppgave som tilligger domstolen innen-

for de rammene som er fastsatt av lovgiver. Å utforme metoder for straffeutmålingen må 

derfor være en kompetanse domstolen har, og det vil være uproblematisk at lovgiver ikke 

har tatt stilling til spørsmålet.  
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6 Hvilke parametere hensyntas ved omregning? 

 

Er det funnet riktig komparent, er neste spørsmål hvordan stoffene skal sammenlignes opp 

mot hverandre. Tradisjonelt har de ”faste straffetakstene” blitt målt i masse (antall kilo, 

liter eller piller). Det er stoffets masse som er bestemmende for straffeutmålingens ut-

gangspunkt. Referansepunktet må derfor være masse. 

 

Med hensyn til stoffenes art, farlighetsgrad og innholdet aktive virkestoffer (styrke), er det 

få eller ingen stofftyper det kan settes et likhetstegn mellom hva gjelder masse.  Det nyin-

troduserte stoffet må derfor omregnes til tilsvarende mengde av det sammenlignbare stoffet 

(komparenten) målt i liter, kilo eller piller. Dette gjøres ved å gå gjennom måleenheten 

rusdose.  

 

En rusdose er definert som den mengden narkotisk stoff et ikke-tilvendt individ må innta 

for å oppnå en rus tilsvarende rusen som oppnår ved 1 promille alkoholkonsentrasjon i blo-

det. Rusdosebegrepet behandles ytterligere i punkt 6.1.1.1 og 6.1.1.2.  

 

Definisjonene reiser flere problemstillinger. For det første vil rusdosestørrelsen være gjen-

stand for diskusjon, herunder om utregning for ikke-tilvendte personer er et godt mål og om 

inntaksmåten bør være bestemmende for rusdosens størrelse. For det andre vil det kunne 

reises spørsmål ved overføringsverdien til rusdosebegrepet.  Rusdosebegrepet bygger på en 

rapport utarbeidet for Samferdselsdepartementet, hvor mandatet var å fastsette grenseverdi-

ene etter veitrafikkloven. Spørsmålet er om dette gir et godt mål i strafferettslig forstand.  

 

6.1 Omregning til rusdoser 

 

I praksis har Høyesterett valgt å gå gjennom måleenheten ”rusdose” når narkotisk stoff skal 

sammenlignes.  Å omregne stoffets kvantum til rusdoser er noe som har kommet med straf-
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feutmåling for ikke-etablerte stoffer. Ved utmåling av straff for stoffer med etablert straffe-

utmålingstradisjon tas det sjeldent utgangspunkt i rusdoser for fastsetting av straffenivået. 

Hovedregelen er at straffenivået for etablerte stoffer fastsettes på bakgrunn av kvantum av 

det enkelte110 stoff, slik at begrepet først og fremst er relevant ved fastsettelsen av straff-

verdigheten for nye stoffer. 

 

Rusdosebegrepet er benyttet flere ganger av sakkyndige i Høyesterett, uten at straffeutmå-

lingen direkte har tatt utgangspunkt i denne måleenheten111. Fra begynnelsen av 2000-tallet 

kommer rusdosebegrepet med mer tyngde inn i utmålingen112, men den rusdosedefinisjo-

nen som er lagt til grunn i dag, kom ikke inn før rapporten Etablering av faste grenser for 

påvirkning av andre stoff enn alkohol utarbeidet for Samferdselsdepartementet i 2010. 

Rusdosedefinisjonen behandles ytterligere nedenfor i punkt 6.2.1.1 og 6.2.1.2.  

 

Utgangspunktet for fastsettelsen av straffenivået tas i hvor mange rusdoser det konkrete 

beslaget består av. Dette avgjøres av sakkyndige basert på stoffets art, styrke og kvantum. 

Deretter må samme antall rusdoser av komparenten regnes om til den tilsvarende massen 

av samme stoff, for så å finne straffenivået for befatning med denne massen av komparen-

ten. Skjematisk kan det stilles opp slik:  

 

x kilo/liter/ antall piller uetablert stoff  ≈ y antall rusdoser uetablert stoff 

y antall rusdoser uetablert stoff  = z antall rusdoser av komparenten 

z antall rusdoser av komparenten ≈ c kilo/liter/ antall piller av komparenten 

 

X kg à y antall rusdoser illustrerer omregningsprosessen fra beslaget til antall rusdoser.  

                                                
110 Eksempelvis Rt. 2013 s. 80, Rt. 2012 s. 1754 og  Rt. 2012 s. 330 hvor kilo ble brukt som måleenhet for 

kokain og heroin, Rt. 2010 s. 1271 og Rt. 2009 s. 1394 hvor beslaget med ecstasy måles i tabletter, Rt. 2011 s 

1222 og Rt. 2011 s. 1155 hvor hasj måles i kilo.  
111 Rt. 1997 s.1667 og Rt. 1999 s.973 
112 Rt. 2000 s. 11, Rt. 2002 s. 599 og Rt. 2003 s. 1156 
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Y antall rusdoser uetablert stoff à z antall rusdoser av komparenten viser vurderingen som 

foretas med hensyn til stoffets styrkegrad, farlighetsgrad, etc. i forhold til komparenten. I 

noen tilfeller kommer domstolene til at det ene stoffet ikke er helt sammenlignbart med det 

andre. Domstolen løser misforholdet ved å angi et forholdstall mellom stoffene.  

 

Z antall rusdoser av komparenten à c kilo/liter/antall piller illustrerer den tidvis uuttalte 

tilbakeregningen fra rusdoser til kvantum, siden straffeutmålingstradisjonen i all hovedsak 

baserer seg på kvantum ved fastsettelse av straffenivået.  

  

6.1.1 Omregningsprosessen 

Selve forarbeidet til omregningsprosessen utføres av sakkyndige ved Folkehelseinstituttet, 

Kripos eller andre leger som er kyndige på området. De sakkyndige oppnevnes av retten, 

som også fastsetter mandatet113.  

 

Typisk er beslutningen HR-2012-1302-F fra Høyesterett om oppnevnelse av sakkyndig, 

hvor følgende uttales:  

 

Den sakkyndige gis i mandat å redegjøre for medikamentet Rivotril og dets legale 

bruk, en gjennomsnittlig brukerdose av stoffet brukt illegalt som rusmiddel, antallet 

rusdoser i det aktuelle beslaget, og stoffets farlighetsgrad/ruspotensiale, herunder 

hvilke(t) narkotiske stoff det er naturlig å sammenligne det med.114 

 

Selve omregningsprosessen foregår ved at den eller de sakkyndige tester stoffet for å avgjø-

re dets beskaffenhet og styrke. Deretter gjennomgår de den eksisterende litteraturen om det 

                                                
113 Behandles ytterligere i punkt 8 
114 HR-2012-1302-F 
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bestemte stoffet115. Dette danner utgangspunktet for vurderingen av hvilken komparent 

stoffet ligger nærmest, hvilken faregrad stoffet har, hvilke virkninger det har og hvor stor 

en rusdose av stoffet antas å være. Resultatet benyttes til å fastslå hvor mange rusdoser det 

aktuelle beslaget består av, og hvilket kvantum av komparenten dette er ekvivalent med.   

 

Domstolen står fritt til å vektlegge de sakkyndiges uttalelser, men legger som regel uttalel-

sene til grunn. De sakkyndiges betydning blir punkt 8.  

 

6.1.2 Begrepet rusdose  

Begrepet rusdose er forsøkt definert i rapporten ”Etablering av faste grenser for påvirkning 

av andre stoffer enn alkohol”116. Rapportens egentlige mandat var å gi Samferdselsdepar-

tementet et faglig grunnlag for å kunne forskriftsfastsette forbuds- og straffeutmålingsgren-

ser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol, jfr. veitrafikklovens § 22 om ruspåvirkning 

av motorvognfører.  

 

Rapporten opererer med to begreper om grensene som er trukket opp – forbudsgrenser og 

straffeutmålingsgrenser. Straffeutmålingsgrensenes funksjon er å fastlegge den konsentra-

sjonen av det aktuelle stoffet som ”medfører en grad av påvirkning og økt ulykkesrisiko 

som vil være sammenlignbart med tilsvarende virkning av alkohol i konsentrasjoner på 

henholdsvis 0,5 og 1,2 promille” 117. Forbudsgrensen er ”[d]en lave grensen for når en i alle 

tilfeller vil være påvirket av trafikkfarlige stoffer etter veitrafikkloven. Denne grensen til-

svarer en alkoholgrense på 0,2 promille”118.  

 

                                                
115 Hjelmeland 2013 
116 Mørland, Jørg, m.fl. 2010 
117 Mørland, Jørg, m.fl. 2010 side 20 
118 Mørland, Jørg, m.fl. 2010 side 16 
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Grensene tilsvarende 0,2, 0,5 og 1,2 promille tilsvarer veitrafikkloven § 31 annet ledd, som 

oppstiller tre straffealternativ avhengig av hvor høy promille sjåføren har under kjøring.  

 

Rapporten har dannet bakteppet for den rusdosedefinisjonen som legges til grunn i straffe-

retten i dag, noe særlig de sakkyndige har bidratt til119. Basert på studiene undersøkt i rapp-

orten for å fastsette grenseverdiene tilsvarende påvirkningsgrad for henholdsvis 0,2, 0,5 og 

1,2 promille, er det blitt etablert en standardisert rusdosedefinisjon i strafferettslig forstand 

for befatning med narkotika.  

 

Begrepet ”rusdose” er i strafferettslig forstand, et mål på mengden narkotisk stoff som må 

injiseres, røykes, drikkes, spises, sniffes eller inntas på annen måte for at et ikke-tilvendt 

individ skal oppnå en rus som tilsvarer den rusen individet opplever ved 1 promille alko-

holkonsentrasjon i blodet. Rapporten oppstiller ikke verdier for 1 promille, fordi det ikke er 

relevant for deres mandat. Rapporten fastslår imidlertid at tydelig påvirkning/ rus gjerne 

foreligger når individet oppnår 1 promille alkoholkonsentrasjon i blodet120. Det er retts-

praksis som siden har satt et likhetstegn mellom 1 promille og en rusdose. I Rt. 2012 s. 

1297 anslo den sakkyndige rusdosestørrelsen for klonazepam (virkestoffet i Rivotril) ”med 

utgangspunkt i hva som svarer til ca. 1 promille alkohol”121 – en størrelse Høyesterett la til 

grunn.  

 

Rapporten danner grunnlag for definisjonen av en rusdose i rettspraksis. En enstemmig 

Høyesterett uttalte i Rt. 2012 s. 1120 at  

 

Avdelingsdirektør Christophersen har vist til en rapport av desember 2010 fra en 

faglig rådgivningsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet for etablering av 

faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol. Rapporten er ment å gi 

                                                
119 Se Rt. 2012 s. 1120 og Rt. 2012 s. 1316 
120 Mørland, Jørgen, m.fl. 2010 side 7 
121 Rt. 2012 s. 1297 premiss 14 
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Samferdselsdepartementet faglig grunnlag for å kunne forskriftsfastsette forbuds-

grenser og straffutmålingsgrenser for påvirkning av andre berusende og bedøvende 

middel enn alkohol, jf. forskrift 20. januar 2012 nr. 85. I rapporten opereres det 

med « rusdose »/påvirkningsdose som anses å medføre påvirkning svarende til ca. 1 

promille alkoholkonsentrasjon i blodet122.  

 

Høyesterett valgte, på tross av at omregningsproblematikken ikke var rapportens egentlig 

mandat eller i det hele tatt adressert i rapporten, å legge til grunn den rusdosestørrelsen som 

kunne utledes av rapporten.  

 

Også i Rt. 2012 s. 1316 mente Høyesterett at  

 

Anbefalingene gitt i rapporten « Etablering av faste grenser for påvirkning av 

andre stoff enn alkohol », avgitt i 2010 av en rådgivningsgruppe oppnevnt av Sam-

ferdselsdepartementet, og som danner grunnlaget for forskrift om faste grenser for 

påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler enn alkohol ( 20. januar 

2012 nr. 85), bør kunne danne et utgangspunkt123.  

 

Begge dommene legger til grunn at rapporten kan tjene som et utgangspunkt for definisjo-

nen av en ”rusdose”. Definisjonen er ikke motsagt av Høyesterett eller annen underrettsin-

stans siden. Andre rettskildefaktorer er tause på området. Dette tilsier at definisjonen kan 

legges til grunn.  

 

                                                
122 Rt. 2012 s. 1120 premiss 31 
123 Rt. 2012 s. 1316 premiss 16 
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6.1.2.1 Størrelsen på en rusdose 

I henhold til rapporten tilsvarer en ”rusdose” den konsentrasjonen av aktive virkestoffer 

som skal til for å medføre en påvirkning tilsvarende ca. 1 promille alkoholkonsentrasjon i 

blodet124.  

 

Rusdosene har blitt estimert for personer som ikke bruker rusmidler/legemidler regelmes-

sig, men som inntar stoffene mer eller mindre sporadisk 125 – i praksis omtalt som ”ikke-

tilvendte personer”126.   

 

Grenseverdien for det som kalles en ”rusdose” – altså ved en alkoholkonsentrasjon på 1 

promille – er ikke skjematisk fremstilt i rapporten. Disse grenseverdiene vil måtte utredes 

av sakkyndige for hvert enkelt stoff.  

  

 

6.1.2.2 Inntaksmåten som betingende for rusdosens størrelse 

Narkotiske stoffer inntas på forskjellig måte, for eksempel oralt (enten direkte eller utblan-

det i væske) ved inhalering (både direkte eller gjennom røyking) eller ved injisering. Ett og 

samme stoff kan også inntas på forskjellige måter. De forskjellige inntaksmåtene kan på-

virke rusdosens størrelse127 og stoffets farepotensiale128.  

 

Spørsmålet er om inntaksmåten av narkotikumet er relevant som betingende for straffeut-

målingen. Høyesterett har ved et par anledninger vurdert om størrelsen på en rusdose skal 

bedømmes forskjellig avhengig av hvordan stoffet inntas.   

 
                                                
124 Mørland, Jørg, m.fl. 2010 side 18  
125 Mørland, Jørg, m.fl. 2010 side 18 
126 Rt. 2012 s. 1120 premiss 32 i.f. 
127 Rt. 2002 s. 872 og Rt. 2011 s. 1313 
128 Rt. 2002 s. 872 på side 874 
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I Rt. 2002 s. 872 tok Høyesterett stilling til størrelsen på en brukerdose med kokablader. 

Den sakkyndige i saken mente at man ville kunne fremstille oppimot 13 gram ren kokain 

av beslaget, og at dette ville representere 130 rusdoser ved sniffing av kokainen. Ved frem-

stilling av koka-te ville beslaget utgjøre 170 potensielle rusdoser á 100 mg kokain hver 

inntatt i ca 400 ml væske. For tygging av kokablader opplyste den sakkyndige at det er 

vanskelig å gjøre eksakte beregninger, fordi forsøk har vist store individuelle forskjeller 

med hensyn til opptaket av kokain i blodet. Beslaget ble angitt å ha en spredning på fra 0 til 

ca. 450 rusdoser.129 

 

Høyesterett tar ikke eksplisitt stilling til hvilken rusdosestørrelse som skal legges til grunn, 

men de drøfter farepotensialet ved de enkelte inntaksmåter.  

 

[Den sakkyndige har] gir uttrykk for at drikking av koka-te og tygging av kokabla-

der ikke vil innebære like stor risiko i relasjon til disse skadevirkningene som snif-

fing av kokain. Om drikking av koka-te uttaler han:  «Den sakkyndige vil tro at 

denne bruksformen av en relativt lavkonsentrert kokainoppløsning ville tendere mot 

å gi noe mindre uttalte akutte effekter enn samme mengde kokain inntatt gjennom 

munnen i konsentrert form. Videre ville kokainfortynningen også redusere sjansen 

for hyppig gjentatt dosering, pga. de relativt store væskemengder som da måtte inn-

tas. (…)» 130 

 

På tross av at tiltalte hadde opplyst at kokabladene var til eget bruk, og at disse primært 

kom til å inntas ved tygging, eller ved trekking av te, angitt av den sakkyndige som den 

minst farlige inntaksmåtene, hadde ikke Høyesterett noen motforestillinger mot straffefast-

settelsen de tidligere retter hadde kommet til. Dette viser at det er de objektive farer stoffet 

representerer som er styrende for straffeutmålingen. Når Høyesterett likevel valgte å gjøre 

                                                
129 Rt. 2002 s. 872 på side 873 og 874 
130 Rt. 2002 s. 872 på side 874 
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hele straffen betinget, fremfor 55 dager, som var gjort betinget i de tidligere retter, var dette 

fordi behandlingen av saken hadde tatt lang tid.    

 

Tilsvarende vurdering ble foretatt i Rt. 2011 s. 1313. I dommen ble opium sammenlignet 

med heroin ved reaksjonsfastsettelsen for innførsel av 2934 gram opium. Førstvoterende 

tok for seg inntaksmåten av både opium, som er stoffet i det aktuelle beslaget, og heroin, 

som i denne sammenheng tjente som komparent.  

 

De sakkyndige påpekte at det forekom forskjeller i inntaksmåten for begge stoffene, og at 

det kunne medføre variasjoner i rusdosens størrelse. Førstvoterende mente med støtte fra en 

samlet Høyesterett at ”den sannsynlige inntaksmåten”131 måtte legges til grunn i vurde-

ringen.  

 

I den konkrete vurderingen av stoffene, fremholdt Høyesterett også at faremomentet kunne 

variere avhengig av hvilken inntaksmetode som benyttes. Røyking av heroin minsker sjan-

sen for overføring av smittsomme sykdommer, hvilket harmonerer med hensynet til helse 

som er ett av hovedhensynene bak kriminaliseringen av narkotikabefatning, selv om ikke 

overføring av smittsomme sykdommer er et av faremomentene som er vektlagt i praksis 

ved befatning med narkotika.  

 

Det kan i mange tilfeller synes oppkonstruert å basere rusdosestørrelsen på hvorvidt rus-

midlet skal sniffes, injiseres, drikkes eller lignende. Faregraden til stoffet kan riktignok 

variere noe avhengig av hvordan rusmiddelets inntas, men befatningen som sådan med nar-

kotikumet vil være upåvirket av hvordan en selv eller eventuelle tredjeparter inntar stoffet. 

 

Det må imidlertid presiseres at det ikke kan være stoffets inntaksmåte i det konkrete tilfel-

let som vurderes. Dette ville blitt for hypotetisk. Utmålingsinstituttet er dynamisk, hvilket 

innebærer at den til enhver tid gjeldende situasjonen betingende for straffeutmålingen er 
                                                
131 Rt. 2011 s. 1313 premiss 13 
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den som skal legges til grunn. Til illustrasjon sank antallet personer som injiserte heroin fra 

11 600 til 8 000 fra 2000 til 2006132. Dette innebærer en reduksjon på 31 % på 7 år. En slik 

reduksjon kan virke bestemmende for hvilken inntaksmåte som er ”den mest sannsynli-

ge”133, og vil være betimelig å hensynta i en slik vurdering.  

 

 

6.2 Rapportens funksjon i praksis 

Rapporten «Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol» har fått 

stor oppslutning i praksis. Spørsmålet er imidlertid om denne i en strafferettslig forstand 

egentlig har mandat tilsvarende konsekvensene den har fått. 

 

Selv om rapporten ikke ble publisert før i desember 2010, kan det med sikkerhet sies at den 

allerede har fått fotfeste i norsk rettspraksis. Av de fire dommene hvor rusdosestørrelsen 

har vært opp i Høyesterett siden rapporten ble publisert i desember 2010, har tre av fire 

henvist til rapporten134.  

 

Rapporten som sådan har fått gode skussmål. I en høringsuttalelse fra Den Rettsmedisinske 

Kommisjon sies det at ”[r]apporten gir inntrykk av å være godt gjennomarbeidet” og at 

”[v]i støtter også de foreslåtte grensene, som virker velbegrunnede”135. Jeg har ikke lykkes 

i å finne kritikk av rapporten fra alternative nasjonale eller internasjonale forskningsmil-

jøer.  

 

                                                
132 Statens institutt for rusmiddleforskning 2009 
133 Rt. 2011 s. 1313 premiss 13 
134 Det henvises til rapporten i Rt. 2012 s. 1120, Rt. 2012 s. 1297 og Rt. 2012 s. 1120, i motsetning til Rt. 

2011 s. 1313 hvor den ikke nevnes.  
135 Rygnestad, Tarjei 2011 
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6.2.1 Er veitrafikklovens rusdosebegrep overførbar til strafferettens 

rusdosebegrep? 

Mandatet til rapporten ”Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn al-

kohol” var å fastsette grenseverdier for andre stoffer enn alkohol, hvor ulykkesrisikoen 

svarer til påvirkning ved alkoholkonsentrasjoner på 0,2, 0,5 og 1,2 promille. Den uavheng-

ige variabel er konsentrasjonen rusmidler i blodet, den avhengige variabelen er ulykkesrisi-

koen. Dette betyr at ulykkesrisikoen vil variere ved manipulasjon av konsentrasjonen rus-

midler i blodet, slik at korrelasjonen mellom inntatt rusmiddel og forhøyet ulykkesrisiko 

kan undersøkes.  

 

Forfatterne av rapporten har vurdert to typer studier for å fastlegge grenseverdiene. Den 

ene typen studie er epistemologiske studier, som kan si noe om hyppighet eller forekomst 

av for eksempel hendelser eller tilstander, men uten å kunne si noe om årsakssammenheng. 

Den andre typen er eksperimentelle studier som kan vise virkningene av stoffene under 

kontrollerte betingelser på ferdigheter av antatt betydning i virkelig trafikk for fastsettelsen 

av grenseverdiene. Forfatterne valgte å legge de eksperimentelle studiene til grunn ved 

straffeutmålingsgrensene.  

 

Det eksisterer flere typer eksperimentelle studier som er relevante i denne sammenheng. 

Det kan nevnes både laboratorieutførte eksperimenter med psykomotoriske tester, tester av 

kognitive ferdigheter og tester av forsøkspersonens dømmekraft under påvirkning av nar-

kotika. Videre kan det nevnes forsøk i simulator hvor forsøkspersonen kjøreferdigheter 

som å holde avstand, holde jevn fart, takle overraskelsesmomenter og lignende blir testet 

under påvirkning av narkotika. Undersøkelser av forsøkspersonen under reell kjøring, enten 

på bane eller i trafikken under oppsyn er også relevant.  

 

Oppsummert er testene designet for å teste kognitive ferdigheter og risikoen for trafikk-

ulykker. Dette harmonerer med hensynene bak veitrafikklovens bestemmelser om ruspå-

virket kjøring, som i første rekke tar sikte på å fremme trafikksikkerheten ved å forby inn-
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tak av rusmidler som fører til en nedsettelse av førerens kjøreferdigheter. Spørsmålet er 

imidlertid om disse funnene egentlig er relevante på narkotikakriminalitetens område.  

 

Målet på rus i strafferettslig forstand er de farlige virkningene rusen medfører, mens fast-

settelsen av rusdosestørrelsen baserer seg på tester av individets kjøreferdigheter og når 

disse blir nedsatt tilsvarende 1 promille, virker det noe merkverdig at grenseverdiene har 

overføringsverdi. Den analogiske anvendelsen kan føre galt av sted siden det er stor for-

skjell på når en mengde narkotisk stoff inntatt er trafikkfarlig og når en mengde narkotisk 

stoff tilsvarer en brukerdose. Det er ikke primært de kognitive effektene av rus som er de 

beste målene på ”rus” fra et brukerperspektiv. Fra et brukerperspektiv vil det gjerne de fy-

siologiske og psykologiske effektene, eller begge deler, avhengig av rusmidlet, som tilstre-

bes. I strafferettslig forstand vil det være rusens farepotensiale som er den viktigste para-

meteren. Selv om 1 promille er betegnet som ”vanlig festpromille”136 av Folkehelseinstitut-

tet, og definisjonen derfor ikke er bestridt med hensyn til sammenlignbar mengde, er det 

ikke de trafikkfarlige aspektene som bør vurderes ved fastleggelsen av rusdosestørrelsen i 

strafferetten.   

 

Samtidig er dette et felt hvor det er nødvendig at sakkyndige, domstolen og andre har en 

måleenhet å forholde seg til. I mangel på annet håndfast, er en rus tilsvarende 1 promille 

bedre enn en ikke-kvantifisert rusdosestørrelse.  

 

6.2.2 Er prinsippet om estimering av rusdosestørrelse for ikke-tilvendt individ reelt 

i straffeutmålingssammenheng?  

Rusdosestørrelsen er definert som den mengden rusmiddel som er nødvendig for at et ikke-

tilvendt individ oppnår en rus tilsvarende 1 promille alkoholrus.  

 

                                                
136 Folkehelseinstituttet 2013 
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Rapporten Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol er utar-

beidet for å fastlegge forbudsgrenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol i trafik-

ken. I den sammenheng er estimering av forbudsgrensene for ikke-tilvendte individer et 

velfundert utgangspunkt, all den tid toleranse for påvirkning er irrelevant etter veitrafikklo-

ven § 22. Bestemmelsen oppstiller et forbud mot å kjøre når vedkommende er påvirket av 

alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Hensynet bak regelen er at påvirk-

ning av berusende midler sløver sansene og skaper høyere risiko for trafikkfarlige situasjo-

ner. Det vil i den sammenheng være konsentrasjonen rusmiddel i blodet som er relevant,  

ikke om føreren ”tåler” den rusen vedkommende har påført seg selv.  

 

I strafferettslig sammenheng kan det imidlertid spørres om hvor reelt det er å ta utgangs-

punkt i rusdosens størrelse for ikke-tilvendte individer. De fleste narkotiske stoffer innebæ-

rer at brukeren i større eller mindre grad utvikler en toleranse for stoffet137. De rusdoser 

som benyttes i det virkelige liv, må derfor antas å være vesentlig større enn de rusdoser 

som legges til grunn av domstolene i henhold til rapporten.  

 

Problematikken er belyst i Rt. 2012 s. 1120 der førstvoterende med tilsagn fra samtlige 

dommere anerkjenner at det rapporten betegner som en ”rusdose” GHB antakelig ligger 

godt under det som tilsvarer en ”rusdose” i brukermiljøet. Om dette uttaler førstvoterende 

at  

 

Sivilingeniør Bønes og overlege Aamo har redegjort for at det i brukermiljøet ope-

reres med dosering i form av en halv til en kork GBL/GHB, hvilket kan utgjøre et 

større kvantum enn det jeg her har nevnt. Det er på det rene at doseringen vil varie-

re alt etter hva man vil oppnå med rusen, og dessuten med hvilken toleranse man 

har utviklet for bruk av GBL/GHB. Ved en gjennomsnittsbetraktning må det imid-

                                                
137 Helsedirektoratet 2004 
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lertid ses bort fra slike variabler. Utgangspunktet skal tas i en rusdose som normalt 

vil være tilstrekkelig for en ikke-tilvendt person, jf. Rt-2010-1391 avsnitt 15 138.  

 

Høyesterett ble stående ved rusdosekvantifiseringen lagt til grunn i rapporten. Det gjøres 

også i Rt. 2012 s. 1297 og i Rt. 2012 s. 1316, hvor begrunnelsen i Rt. 2012 s. 1120 ble til-

trådt i sistnevnte. Siden rapporten ble publisert i desember 2010 har kun én høyesteretts-

dom139 ikke eksplisitt basert rusdosedefinisjonen på rapporten. Med tanke på hvor fersk 

rapporten er, må dette, i hvert fall så langt, sies å være uttrykk for en fast praksis.  

 

Problematikken med stor differanse mellom rusdosestørrelsene for tilvendt og ikke-tilvendt 

har tidligere vært oppe i LA-2011-160480. I dommen refererte lagdommeren til hva den 

sakkyndige har redegjort for. Det heter i dommen at  

 

Når det først gjelder spørsmålet om størrelsen på brukerdoser av GBL/GHB, har 

Bønes redegjort for at dersom man skal fylle 2 g GBL, litt mindre enn 2 ml, oppi en 

bruskork, vil dette bare så vidt dekke bunnen. Ut fra erfaringer fra tester ved KRI-

POS vil det bortimot forutsette at man bruker pipette for å plassere en så liten 

mengde i en kork. Det foreligger imidlertid ikke indikasjoner på at denne frem-

gangsmåten benyttes i brukermiljøene. Når man skal helle GBL oppi en kork, vil 

man på den annen side normalt søke å unngå søl ved ikke å fylle korken helt opp, 

slik at maksimum fylling normalt må påregnes å ligge rundt 7 ml.140.  

 

I dommen var tiltalte tiltalt for innførsel av 78,4 liter GBL. Omregnet i rusdoser blir dette 

enten 32 900 eller 11 200 rusdoser avhengig av om det tas utgangpunkt i en rusdose på 

henholdsvis 2 ml for et ikke-tilvendt individ eller 7 ml som er estimert å være gjengs dose i 

brukermiljøene. Dette kan ha store konsekvenser for staffen. Problematikken kom ikke på 

                                                
138 Rt 2012 s 1120 premiss 32 
139 Rt. 2011 s. 1313 
140 LA-2011-160480 Agder Lagmannsrett 
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spissen i dommen da omregningen ikke ble gjort gjennom rusdoser, men gjennom kvan-

tum. I straffeutmålingen la førstelagdommeren til grunn at 1 kg GBL/GHB rettslig sett skal 

sammenlignes med 50 g hasjisj.  

 

Samtidig som det er stor forskjell på rusdosestørrelsen for tilvendt og ikke-tilvendt individ, 

er det også vanskelig å estimere en rusdose for et tilvendt individ, all den tid det finnes 

store variasjoner av toleranse hos den enkelte.  

 

Dette er også uttalt av høyesterett, hvor førstvoterende i Rt. 2010 s. 1391 uttaler at ”Jeg er 

enig med aktor i at det ikke kan ses hen til antall rusdoser stoffet ville gitt opphav til for en 

tilvendt rusmisbruker. (…) Hva som vil gi en rusdose til en langtids narkoman vil variere 

alt etter tilvenningsgrad og er ikke noen egnet størrelse å operere med”141. Dette er et vek-

tig moment for opprettholdelsen av rusdosestørrelsen for ikke-tilvendt individ.  

 

Matematisk sett vil det være av underordnet betydning om rusdosen er beregnet for tilvendt 

eller ikke-tilvendt individ, så lenge rusdosene for begge stoff er estimert for samme grad av 

tilvenning. Hvis begge rusdosestørrelsene er estimert for ikke-tilvendte individer skal slutt-

resultatet i teorien være det samme som om begge stoffene ble estimert for et tilvendte in-

divider, altså med en større rusdosestørrelse. Til illustrasjon er LA-2011-160480 som er 

omtalt tidligere, der den sakkyndige mente at en rusdose for en tilvendt person var 7 ml 

GBL, mens retten benyttet seg av størrelsen på 2 ml. En rusdose hasj er estimert til 0,25142 

g. Med ca. samme størrelsesforhold som mellom tilvendt/ikke-tilvendt for GBL, kan rusdo-

sestørrelsen for hasj for tilvent settes til 0, 85 g hasj. For et parti på 10 liter GBL, tilsvarer 

dette omregnet til rusdoser ca. 5000 rusdoser for ikke-tilvendt og ca. 1400 rusdoser for til-

vendt. Gitt rusdosestørrelsen hasj for ikke-tilvendt, tilsvarer 5000 rusdoser hasj ca. 1,25 kg 

hasj. Gitt rusdosestørrelsen hasj for tilvendt, tilsvarer 1400 rusdoser ca. 1,19 kg hasj. Slutt-

resultatet ved omregningen avviker ikke markant fra hverandre.  

                                                
141 Rt. 2010 s. 1391 premiss 12 og premiss 15 i.f. 
142 Rt. 2012 s. 1120 premiss 34 
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Resultatet ved den valgte modell (å estimere rusdosen for ikke-tilvendt individ) er imidler-

tid helt avhengig av at rusdosen for begge stoffenes vedkommende estimert for ikke-

tilvendte. Poenget er at det må anvendes sammen rusdosebegrep for samtlige stoffer, slik at 

en meningsfylt sammenligning er mulig.  

 

På tross av at modellen ikke medfører så store forskjeller i utregning, har modellen den 

ulempen at det er uheldig om domstolene får et altfor virkelighetsfjernt inntrykk av hvor 

mange rusdoser et beslag kan utgjøre. Det kan gi dommeren inntrykk av langt større skade-

virkninger en hva som faktisk er tilfelle.  

 

Sammenfatningsvis tilsier både utfordringene det vil medføre å estimere en rusdose for et 

tilvendt individ, og det at utregningene ikke avviker markant fra hverandre hvis rusdose for 

ikke-tilvendt individ legges til grunn for begge stoffer, at prinsippet om estimering av rus-

dosestørrelse for ikke-tilvendt individ er et godt mål ved sammenligningen i utmålings-

øyemed. Det fordrer imidlertid at dommeren er seg bevisst på at beslaget er regnet ut for 

ikke-tilvendte individer, slik at beslaget målt i reelle rusdoser kan være inntil halvparten så 

lite.  

 

6.3 Særlig om renhet og styrkegrad  

 

Ved omregning fra kvantum til rusdoser vil stoffets styrkegrad være av betydning. En ”rus-

dose” er definert som den mengden narkotikum som skal til for at en utilvendt person skal 

oppleve en rus tilsvarende en promille alkoholkonsentrasjon i blodet, jfr. punkt 6.2.1.1. 

Både stoffets renhet og styrkegrad refererer seg til konsentrasjonen av aktive virkestoffer i 

stoffet i det konkrete beslaget. Begrepsbruken varierer noe fra dom til dom, men begge 

begreper betegner det samme. Dersom konsentrasjonen av aktive virkestoff i beslaget er 

høyere eller enn normalnivået, vil det medføre at samme mengde narkotisk stoff tilsvarer 

henholdsvis flere eller færre rusdoser.  
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Spørsmålet er om stoffets styrkegrad hensyntas ved omregningen til rusdoser og om dette 

har en konsekvens for straffen. Innledningsvis vil det redegjøres for hvordan styrkegraden 

er hensyntatt ved straffeutmåling for etablerte stoffer, og deretter vil det undersøkes om 

styrkegraden får en annen stilling i omregningstilfellene.  

 

6.3.1 Styrkegradens betydning ved alminnelig straffeutmåling 

Utgangspunktet for vurderingen av et stoff i strafferettslig forstand er at det har normal 

renhets- eller styrkegrad. Utgangspunktet påpekes av Høyesterett i Rt. 2008 s. 1373 det det 

uttales at man skal dømmes ”på grunnlag av den mengden av det aktuelle stoffet det finnes 

bevist at den tiltalte har hatt befatning med”143.  

 

Ett unntak er imidlertid oppstilt gjennom praksis. Riksadvokaten skriver i sitt rundskriv nr. 

1/ 1998 at ”Dersom styrkegraden avviker fra normalnivået, må dette tillegges vekt, jf. 

f.eks. Rt 1995 side 471”144.  

 

Avvikende styrkegrad vil tillegges vekt i formildende retning dersom styrkegraden er lav, 

og i skjerpende retning dersom den er høy. Normalnivået til stoffet vil ligge i et angitt in-

tervall, avhengig av stoffet. Det er bare de avvik som går utover dette intervallet som kalles 

normalnivået som tillegges vekt. Det nærmere innholdet i hva som ”avviker fra normalni-

vået” må fastlegges gjennom en undersøkelse av praksis.  

 

I Rt. 1995 s. 471 var tre stuere på en flyplass tiltalt for å ha medvirket til ulovlig innførsel 

av marihuana og heroin. A og C hadde anket saken inn for Høyesterett for både lovanven-

delsen og straffeutmålingen. Hva gjaldt lovanvendelsen mente de at forholdet ikke gikk 

under straffeloven § 162 tredje ledd – grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig 

kvantum. Høyesterett la imidlertid vekt på at hasjens usedvanlige høye innhold av virke-

                                                
143 Rt 2008 s 1373 premiss 9 
144 Riksadvokatens Rundskriv nr. 1/1998 
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stoffet THC. Forholdet falt inn under § 162 tredje ledd, ikke bare etter beslagets store kvan-

tum, men også på grunn av stoffets høye styrke.  

 

I straffeutmålingen for C ble også styrkegraden på et parti heroin utslagsgivende. For ham 

dreide det seg i tillegg om et parti heroin med styrkegrad på mellom 85 og 97 %. Normal 

styrkegrad for heroin ble antatt å være 28 %, og det var derfor lite som talte for å sette 

straffen ned. Anken ble derfor forkastet.  

 

Dommen er 18 år gammel, men en praksis hvor styrkegraden har blitt tillagt betydning har 

fremdeles fotfeste i norsk rettspraksis, både i straffeutmålingen og i skyldspørsmålet. Gjen-

nom rettspraksis har det utkrystallisert seg en praksis hvor styrkegrad som avviker vesentlig 

fra samme stoffs gjennomsnittlige styrke tillegges vekt.  

 

I Rt. 2005 s. 1473 mente en enstemmig Høyesterett at for lave renhetsgrader må avviket 

være ”så stort at man ved omregning basert på normal renhetsgrad har å gjøre med kvanta 

som ligger vesentlig under det etablerte terskelnivå.”145 

 

Vurderingen om styrkegraden ligger ”vesentlig under etablert terskelnivå”, skal foretas ut 

fra ”en samlet, skjønnsmessig vurdering, og ikke på grunnlag av en matematisk omreg-

ning.”146, jfr. Rt. 2008 s. 1373. Høyesterett kom i denne saken til at straffen måtte settes 

ned. Amfetaminet i saken hadde en styrkegrad på 7%. Denne styrkegraden gjorde at stoffet 

ikke hadde effekt med mindre det ble satt flere injeksjoner, men at stoffet ved utblanding i 

vann likevel kunne inntas oralt. Høyesterett fant at man på dette området måtte gis betyde-

lig fradrag i straffen grunnet stoffets svake styrkegrad sammenlignet med normalnivå.  

 

Høyesterett skisserer, slik det fremkommer av Rt. 2008 s. 1373, ikke noen matematisk 

grense. Tvert imot sier førstvoterende at ”[n]oen eksakt grense for når det skal foretas kor-

                                                
145 Rt 2005 s 1473 premiss 8 
146 Rt. 2008 s. 1373 premiss 11 
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reksjon for lav styrkegrad, kan vanskelig utledes av den rettspraksis jeg har vært innom. 

Men det er som nevnt en forutsetning at avviket er markert.”147 

 

Vanlig konsentrasjon vil variere betydelig fra stoff til stoff. Typisk har pulverstoffene (he-

roin, amfetamin og kokain) et normalnivå ved konsentrasjon på 30 - 60 %148. Dette er 

nærmere presisert i rettspraksis. For amfetamin har Høyesterett slått fast at det er liten 

grunn til å foreta noen korreksjon på grunn av styrkegrad så lenge denne ikke ligger under 

20%149, men den øvre grense er ikke trukket i rettspraksis. For heroin er normalnivået an-

tatt å være rundt 28 %150. For hasj er normalnivået angitt å ligge på 7 til 8 % THC-

innhold151. THC er det aktive virkestoffet i cannabisproduktene.  

 

Vesentlig avvik fra dette, basert på en samlet skjønnsmessig vurdering, skal tillegges vekt.  

 

6.3.2 Styrkegradens betydning i omregningstilfellene 

Størrelsen på en rusdose er avhengig av hvor mye av det aktive virkestoffet som skal til for 

at en utilvendt person skal oppleve en rus tilsvarende 1 promille alkoholkonsentrasjon i 

blodet. I slike tilfeller vil konsentrasjonen av det aktive virkestoffet i det nye stoffet være 

viktig, all den tid rus oppleves ved tilstrekkelig mengde aktivt virkestoff i stoffet.   

 

Siden rusdosestørrelsen beror på styrken på stoffet i det enkelte beslag, foreligger en pre-

sumsjon for at styrken på stoffet blir vurdert annerledes i omregningstilfellene enn de blir 

ved straffeutmåling for stoffer med etablert straffeutmålingstradisjon.  

 

                                                
147 Rt. 2008 s. 1373 premiss 13 
148 Riksadvokatens Rundskriv nr. 1/1998 
149 Rt. 2008 s. 1373 premiss  
150 Rt. 1995 s. 471 
151 Rt. 2011 s. 936 premiss 17 
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På tross av at styrken på stoffet vil være utslagsgivende for hvor mange rusdoser beslaget 

består av, synes stoffets styrkegrad å bli behandlet i likt i saker hvor beslaget regnes om til 

rusdoser og i saker med tradisjonell utmåling.  

 

Effekten et stoff med høyere styrkegrad vil ha på rusdoseantallet ble anerkjent av Høyeste-

rett i Rt. 2011 s. 1313, men likevel ikke vektlagt. Dommen gjaldt straffeutmåling ved inn-

førsel av 2934 gram opium. Førstvoterende anerkjente at et sterkere stoff vil medføre flere 

rusdoser enn samme mengde stoff med normal styrkegrad, og holder frem at:  

 

Morfininnholdet i beslaget er noe mindre enn gjennomsnittlig – 8,9 prosent. Tilsva-

rende mengde opium med vanlig morfininnhold ville altså utgjort en del flere bru-

kerdoser. I rettspraksis har man ved straffutmålingen sett bort fra den konkrete 

styrkegraden på stoffet, bortsett fra der det er store avvik fra det normale. Tilsva-

rende bør ikke den konkrete styrkegraden på den beslaglagte opiumen ha betydning 

for straffutmålingen. På denne bakgrunn legger jeg til grunn at et parti på ca. tre 

kilo opium med styrkegrad innenfor normalområdet vil utgjøre ca. 4 000 brukerdo-

ser røykt opium. 152 

 

Innholdet av aktive virkestoffer i det konkrete beslaget ble det ikke tatt høyde for ved straf-

feutmålingen, selv om førstvoterende eksplisitt anerkjenner at beslaget i den konkrete sa-

ken på grunn av sitt lave styrkeinnhold ikke vil bestå av så mange rusdoser som tilsvarende 

beslag med normal styrkegrad ville gjort. Når han likevel velgte å se bort fra stoffets styr-

kegrad begrunnes det med at morfininnholdet ikke avviker vesentlig fra gjennomsnittlig 

morfininnhold i opium.  

 

Rt. 2007 s. 961 gjaldt oppbevaring av 268 000 tabletter nitrazepam. Høyesterett hadde tid-

ligere ikke behandlet noen sak om befatning med nitrazepam, og måtte sammenligne stoffet 

med det beslektede stoffet flunitrazepam. Høyesteretts flertall tok opp spørsmålet om styr-
                                                
152 Rt 2011 s 1313 premiss 14 
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kegrad, og hvorvidt de tiltalte skulle dømmes for den mengden rent stoff de hadde hatt be-

fatning med eller om det var beslagets størrelse i sin helhet som utgjorde utgangspunktet 

for straffeutmålingen.  

 

Av annenvoterendes votum, som flertallet sluttet seg til, følger det at   

 

Den argumentasjon om beviskrav som er fremført av forsvarerne, forutsetter at 

domfellelse i narkotikasaker ikke skal skje på grunnlag av det faktiske kvantum stoff 

de tiltalte har hatt befatning med, men på grunnlag av en beregning av mengde rent 

virkestoff. Dette er ikke riktig. Domfellelsen skal skje på grunnlag av det kvantum 

stoff som det blir funnet bevist at de tiltalte har hatt befatning med. Etter sikker 

rettspraksis skal styrkegraden av det aktuelle narkotikaparti bare tillegges betyd-

ning i tilfeller hvor styrkegraden i markert grad avviker fra det som må anses nor-

malt, og da ut fra en skjønnsmessig vurdering, og ikke på grunnlag av en matema-

tisk omregning. Dette gjelder både ved subsumsjonen og straffutmålingen.153  

 

Høyesterett gjør det her klart at styrkegrad i straffeutmåling av stoffer hvor det foretas en 

omregning, hensyntas på samme måte som ved straffeutmåling av etablerte stoffer.  

 

En senere dom fra Gulating lagmannsrett inntar imidlertid motsatt standpunkt.  

 

I LG-2012-196992 var en mann (B) tiltalt for erverv og salg av blant annet PMMA. I straf-

feutmålingen viste lagmannsretten til Rt 2008 s 1373 når den påpekte at styrkegraden på 

stoffet i den konkrete saken var 20-25%, noe som var lavere enn hva man vanligvis finner, 

men fremdeles ikke et markant avvik fra normalnivået. Av dommen fremkommer det at 

lagmannsretten i utmålingen har ”tatt et visst hensyn til at stoffet hadde en styrkegrad som 

lå mellom 20 og 24 %, og at man ut fra de forklaringer som ble gitt, ikke kan utelukke at D 

                                                
153 Rt 2007 s 961 premiss 37 
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og C var klar over at stoffet hadde styrkegrad noe under normalen”154. Omregningen til 

rusdoser har basert seg på normal styrkegrad, men i straffeutmålingen ble styrkegraden 

vektlagt, selv om det ikke avvek vesentlig fra normalnivået.  

 

Dette later til å stride mot prinsippet fra Rt. 2011 s. 1313. Selv om lagmannsrettsdommen 

er nyere, vil høyesterettsdommene rettskildemessig ha større vekt enn lagmannsrettsdom-

men. LG-2012-196992 ble anket inn for Høyesterett, men ble ikke tillatt fremmet. Ankeut-

valget fant at saken verken hadde betydning ut over den konkrete sak eller at det forelå 

andre forhold som skulle tillate anken fremmet155. Det kan stilles spørsmål ved den retts-

kildemessige vekten av hvorfor lagmannsretten ikke har tatt signalene fra Høyesterett og 

hvorfor Høyesterett ikke tillot anken fremmet, men samtidig har underrettspraksis og ube-

grunnede ankenektelser fra Høyesterett begrenset rettskildemessig vekt. Det kan derfor 

tyde på at hovedregelen er at styrkegraden også i omregningstilfellene ikke skal tillegges 

vekt med mindre den avviker markant i den ene eller andre retning.  

 

En slik bedømmelse vil bidra til rettsenheten, men det kan imidlertid knyttes betenkelighe-

ter til at faregrad og spredningsfare er vektlagt i omregningsprosessen, uten at styrkegraden 

til stoffet hensyntas før denne avviker markant fra normalnivået. Ruspotensialet, og dermed 

farepotensialet, vil øke eller avta avhengig av stoffets styrkegrad. At dette ikke vektlegges i 

større grad, harmonerer derfor i liten grad med hensynet bak straffeloven § 162 – hensynet 

til den helsefaren befatning med narkotika representerer.   

 

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva som er ”normalnivå” for et nytt stoff, slik at 

man i alle tilfeller blir henvist til en omregning basert på faktisk antall rusdoser. Problema-

tikken er ikke omtalt i rettspraksis.  

 

                                                
154 LG-2012-196992 
155 HR-2013-1255-U 
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6.3.3 Forsettets betydning ved stoffets styrkegrad 

Straffbarhetsvilkåret forsett foreligger der gjerningspersonen har visst eller holdt det for 

overveiende sannsynlig at han eller hun har overtrådt straffebudet – visshetsforsett eller 

sannsynlighetsforsett. Tilstrekkelig subjektiv skyld foreligger også hvor gjerningspersonen 

har innsett  muligheten for at straffebudet vil bli overtrådt ved handlingen, men likevel vel-

ger å gjennomføre den, selv under forutsetning av at straffebudet blir overtrådt – såkalt 

dolus eventualis, som har kommet på spissen i en rekke narkotikasaker. 

 

Spørsmålet er om forsett også må dekke stoffets styrkegrad. Uten forsett kan det virke uri-

melig om styrkegraden skal legges til grunn, og tiltalte få en fordel eller ulempe uten å 

kjenne til omstendigheten.  

 

I Rt. 2010 s. 1052 var spørsmålet om stoffets særlige lave styrkegrad oppe til vurdering. 

Stoffet i den aktuelle saken var 168,7 gram amfetamin med en styrkegrad på 1 %. Høyeste-

rett fant å måtte subsumere forholdet under straffeloven § 162 første ledd på grunn av stof-

fets særlig lave styrkegrad. Tiltalte var kjent med den lave styrkegraden, så forsettet med 

hensyn til styrkegraden kom ikke på spissen, men førstvoterende nevnte likevel i en gene-

rell uttalelse at ”Hvilken betydning den lave styrkegrad skal ha for vurderingen, kan etter 

omstendighetene kompliseres ved at den skyldige ikke har hatt kunnskap om denne.”156 

 

Dommen åpner for at manglende forsett med hensyn til styrkegraden kan ha konsekvenser i 

vurderingen.  

 

I LB-2010-3636 tok lagmannsretten stilling til om et parti på 14 000 Rivotril-tabletter inne-

holdt 0,5 mg klonazepam eller 2,0 mg. Tablettene var like de kommersielt produserte Ri-

votril-tablettene som inneholdt 2 mg klonazepam, men det fantes også kommersielt produ-

serte Rivotril-tabletter som inneholder 0,5 mg klonazepam. Da det ikke var foretatt under-

søkelser av tablettenes styrkegrad, valgte lagmannsrettens flertall å legge til grunn at tablet-
                                                
156 Rt 2010 s 1052 premiss 14 
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tene inneholdt minst 0,5 mg av virkestoffet. Om forsettet med hensyn til denne styrkegra-

den mente lagmannsretten at ”Hele lagmannsretten er overbevist om at de tiltalte var klar 

over eller i det minste regnet det som overveiende sannsynlig at tablettene inneholdt så mye 

virkestoff som objektivt sett er funnet bevist, og at de således handlet forsettlig med hensyn 

til denne mengden narkotika.”  

 

Det finnes også eksempler på at manglende forsett med hensyn til styrkegraden tillegges 

betydning. Rt. 2000 s. 929 gjaldt innføring av ca. 287 gram heroin. Lagmannsrettens dom 

på 5 års fengsel ble opprettholdt. En enstemmig Høyesterett uttalte:   

 

Heroinets styrkegrad kan i dette tilfellet heller ikke få særlig betydning ved straff-

utmålingen. En kurer kan normalt ikke forutsettes å ha nærmere kjennskap til ren-

hetsgraden til det heroin han medbringer og derved den økte spredningsfare i de til-

feller stoffet har høy grad av renhet.157 

 

Dommene trekker i retning av at forsettet – parallelt med den objektive vurderingen – må 

dekke avvikende styrkegrad for at styrkegraden skal vektlegges. I dommene behandlet 

ovenfor158, er forsettet i de fleste tilfellene imidlertid ikke problematisert.  

 

 

7 Om hvilken grad av sikkerhet som kreves ved usikkerheter i 
omregningsprosessen 

 

Straffeutmålingsmetoden domstolene benytter seg ved fastsettelsen av straffenivået for 

stoffer uten etablert straffeutmålingstradisjon er beheftet med flere usikkerhetsmomenter 

enn tradisjonell utmåling i narkotikasaker. I tradisjonell utmåling er det gjerne faktum som 

                                                
157 Rt 2000 s 929 på side 930 
158 Rt 1995 s471, Rt 2005 s1473, Rt 2007 s961 og Rt 2011 s1313 
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er problematisk, særlig beslagets kvantum, både i skyldspørsmålet og i straffeutmålings-

øyemed. For tvil rundt faktum har det blitt lagt til grunn at det strenge strafferettslige be-

viskrav kommer til anvendelse159.  

 

Straffeutmåling i omregningstilfellene er beheftet med flere usikkerhetsmomenter enn be-

slagets størrelse – herunder hvilken komparent som er egnet, hvilken rusdosestørrelse som 

skal legges til grunn og styrkegraden på stoffet, selv om sistnevnte ikke er enestående for 

omregningstilfellene160. Hvilket beviskrav som kreves for det enkelte spørsmål vil under-

søkes i det følgende.  

 

7.1.1 Det strafferettslige beviskrav 

Beviskravet i strafferetten er forankret i prinsippet ”In dubio pro reo” – tvilen skal komme 

tiltalte til gode. Som Andenæs skriver det, ”Er det tvil om den faktiske siden ved ett eller 

flere av straffbarhetsvilkårene, må resultatet bli frifinnelse”161.  

 

Begrunnelsen for prinsippet er blant annet formulert av førstvoterende i Rt. 1998 s. 1945: 

”Begrunnelsen for prinsippet er at konsekvensene av en uriktig fellende dom er mye større 

enn en uriktig frifinnelse.”162 

 

Prinsippet er godt forankret i norsk rettspraksis og internasjonal rettspraksis. Uskyldspre-

sumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 anses også som en del av dette prinsippet.  

 

I praksis er spørsmålet gjerne formulert som om det er hevet over enhver rimelig tvil at 

tiltalte har begått de handlinger han er tiltalt for. Prinsippets kjerne er sakens faktiske sider. 

Tvil vedrørende faktum skal alltid komme tiltalte til gode. Dersom retten dømmer til tross 
                                                
159 Jfr. Rt. 1998 s. 1945 
160 Jfr punkt 6.3.1 og 6.3.2 
161 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 side 102 
162 Rt 1998 s 1945 på side 1947 
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for tvil om sakens faktiske omstendigheter, ”er det fare for at tiltalte blir dømt for noe han 

ikke har begått”163.  

 

Samme prinsipp kan ikke legges til grunn ved rettsanvendelsen. Dersom ett tolkningsalter-

nativ er mer gunstig for tiltalte enn et annet, stilles det ikke opp noe generelt prinsipp om at 

tvil om rettsanvendelsen skal løses til fordel for tiltalte164.  

 

Dette kan utledes av praksis. I Rt. 1984 s. 91 gjaldt tvilen det rettslige spørsmål om hvor-

vidt det faktiske forhold som var funnet bevist, var å anse som straffbar uaktsomhet. Fler-

tallet mente at ”I dette spørsmål gjelder ikke noe prinsipp om at tvilen skal komme tiltalte 

til gode.” 165 

 

Også en mengde andre dommer slår fast at dette er gjeldende rett166. Ved spørsmål om 

rettsanvendelsen er utgangspunktet at dommeren velger det alternativet som har best grun-

ner for seg167.  

 

Spørsmålet er hvilken stilling vurderingene ved omregning fra ett stoff til et annet har og 

hvilket krav det skal stilles til grad av sannsynlighet i disse tilfellene.  

 

7.1.2 Det strafferettslige beviskravs anvendelse ved uklarheter knyttet til 

sammenligning av stoffer 

Sammenligningen av narkotiske stoffer er et verktøy for domstolen for å finne riktig ut-

gangspunkt for straffenivået i narkotikasaker med sparsom eller ingen straffeutmålingstra-

disjon. Vurderingen tilhører verken spørsmålet om de faktiske omstendigheter eller rettsan-
                                                
163 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 115 
164 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 115 
165 Rt 1984 s 91 på s 92 
166 Se eksempelvis Rt 2012 s 387 premiss 22 
167 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 115 
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vendelsesspørsmålet. Spørsmålet er om det strafferettslige beviskrav gjelder for tvil knyttet 

til sammenligningen av stoffene.  

 

En prinsipiell uttalelse om det strafferettslige beviskrav i narkotikasaker finnes i Rt. 1998 s. 

1945. Om tvil knyttet til omstendigheter ved straffeutmålingsspørsmålet uttaler førstvote-

rende:  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke beviskrav som må stilles til omstendigheter 

som hører under straffespørsmålet, har de teoretikere som har uttalt seg, formulert 

seg noe forskjellig. Etter min oppfatning må beviskravet til kvantumet ved domfel-

lelse for narkotikaforbrytelser i prinsippet være det samme i tilfeller hvor kvantumet 

bare har betydning ved straffutmålingen, som i tilfeller hvor kvantumet har betyd-

ning for hvilken straffebestemmelse handlingen skal subsumeres under.168 

 

Mange forsvarere har siden prosedert på at dommen kan tas til inntekt for at det strafferetts-

lige beviskrav kommer til anvendelse i omregningstilfellene, siden resultatet av omreg-

ningen er betingende for både skyldspørsmålet og straffespørsmålet. Undertiden har dette 

synspunktet blitt akseptert.   

 

Flere dommer fra Høyesterett slår imidlertid fast at dommen ikke kan tas til inntekt for at 

det strafferettslige beviskrav kommer til anvendelse ved sammenligningen av stoffer.  Sær-

lig i Rt. 2007 s. 961 slår flertallet fast hvordan Rt. 1998 s. 1945 skal forstås. Forsvarerne 

mente at antall brukerdoser ikke kunne fastsettes ut fra gjennomsnittsberegninger av hele 

beslaget, og at det i subsumsjonen og straffeutmålingen ikke kunne legges til grunn et høy-

ere antall brukerdoser enn det som var bevist utover enhver rimelig tvil. Annenvoterende, 

som flertallet sluttet seg til, mener resonnementet måtte bero på en klar misforståelse av Rt 

1998 s. 1954.  

 
                                                
168 Rt 1998 s 1945 på side 1947 og 1948 
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Annenvoterende mente at:  

 

Det som ble fastlagt i Rt-1998-1945, var at prinsippet om at rimelig tvil skal komme 

tiltalte til gode, ikke bare gjelder i tilfeller hvor kvantum narkotika har betydning 

for hvilken kategori narkotikaforbrytelsen skal plasseres i, men også i tilfeller hvor 

kvantumet bare har betydning for straffutmålingen innenfor de enkelte kategorier 

av narkotikaforbrytelser. I vår sak knytter dette beviskravet seg til den mengde 

nitrazepamtabletter de tiltalte er dømt for å ha oppbevart.169 

 

I saken var det bevist utover enhver tvil at de tiltalte hadde hatt befatning med 268 000 tab-

letter nitrazepam. Flertallet mener at det strafferettslige beviskrav kun kommer til anven-

delse på mengden beslaglagt stoff, ikke hvor mye dette tilsvarer først i rusdoser og dernest i 

sammenlignbart stoff.  

 

Samme forståelse av Rt. 1998 s. 1945 er lagt til grunn i Rt. 2002 s. 599. Saken gjaldt inn-

førsel av 75 000 Rohypnoltabletter og forsøk på innførsel av ytterligere 57 000. Høyesterett 

valgte, i likhet med tingretten og lagmannsretten, å sammenligne stoffet med hasj. Den 

sakkyndige for tingretten hadde kommet frem til at partiet tilsvarte 33 kg hasj, mens den 

sakkyndige for lagmannsretten mente at partiet ikke utgjorde mer enn 22 kg hasj. Forsva-

rerne mente at denne tvilen måtte komme de tiltalte til gode. En enstemmig Høyesterett slo 

fast at forsvarernes anførsler om at all rimelig tvil ved sammenligningen med hasj måtte 

komme de tiltalte til gode, måtte bero på en uriktig forståelse av Rt. 1998 s. 1945. I Rt. 

1998 s. 1945 ble det strafferettslige beviskravet lagt til grunn ved fastsettingen av hvor stort 

kvantum narkotikaforbrytelsen omfattet, og anførselen til forsvarerne var at dette også har 

gyldighet når stoffets farlighet skal fastlegges.  Høyesterett var ikke enig i at dommen har 

gyldighet i den aktuelle sak. De uttaler: ”I vår sak er derimot spørsmålet hvilke slutninger 

man kan trekke på bakgrunn av den fagkunnskap de sakkyndige har om det enkelte stoffs 

                                                
169 Rt 2007 s 961 premiss 35 og 36 
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skadevirkninger. Ved denne proporsjonalitetsbetraktningen må man etter min mening ta 

utgangspunkt i hva en realistisk og nøktern sammenligning tilsier.170   

 

Dommen uttrykker eksplisitt og utvetydig at ordinære strafferettslige bevisregler ikke 

kommer til anvendelse ved proporsjonalitetsbetraktningen mellom rohypnol og komparen-

ten hasj. I den sammenheng må det tas utgangspunkt i en ”realistisk og nøktern sammen-

ligning”.  

 

Standpunktet er fulgt opp i Rt. 2010 s. 1391171 og i Rt. 2012 s. 1120172. 

 

Rettsregelen som kan utledes av dette er at det ved sammenligningen av to stoffer må leg-

ges til grunn en ”realistisk og nøktern sammenligning”. Formuleringen ”realistisk og nøk-

tern sammenligning” gir ikke anvisning på noe krav om en gitt sannsynlighetsovervekt for 

valgte løsning, men det er presumsjoner for at tvil i denne sammenheng skal løses etter et 

system som ligger tett opp mot alminnelig sannsynlighetsovervekt. Særlig formuleringen 

”nøktern” innebærer at vurderingene ikke nødvendigvis skal gi tiltalte noen fordel av tvils-

risikoen – det må være gode grunner for å falle ned på resultatet domstolene har valgt.  

 

7.1.3 Om hvorfor kun en ”realistisk og nøktern sammenligning” kreves 

Forskjellene i straffeutmålingen kan være ganske stor ut fra hvordan rusdosen beregnes. I 

Rt. 2003 s. 1156 var domfelte tiltalt for salg av amfetamin. Den sakkyndige i saken hadde 

anslått at en rusdose amfetamin lå på mellom 50 mg og 100 mg, hvor 50 mg var vanlig i 

injeksjonstilfellene og 100 mg for peroralt inntak. Stoffet var ikke egnet til injeksjon grun-

net den lave styrken, så rusdosestørrelsen ble satt til 100 mg. I motsatt fall kunne tiltalte 

risikert at beslaget ble regnet som dobbelt så stort i antall rusdoser. Dette ville igjen hatt 

                                                
170 Rt. 2002 s. 599 side 604 
171 Rt. 2010 s. 1391 premiss 12 
172 Rt. 2012 s. 1120 premiss 42 
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konsekvenser for straffen. Det kan innvendes at tiltalte i slike tilfeller burde være beskyttet 

av strafferettens strenge beviskrav. Spørsmålet er imidlertid hvorfor ikke det strenge bevis-

kravet i strafferetten skal legges til grunn ved sammenligningen.  

 

En mulig årsak til at beviskravet likevel ikke kommer til anvendelse, er at tvilen knyttet til 

sammenligningen kun vil gå ut over skyldspørsmålet i form av hvilket ledd av § 162 for-

holdet skal subsumeres under og straffeutmålingen. Hvorvidt tiltalte har hatt befatning med 

stoffet eller ikke, og mengden av det konkrete beslaget, er underlagt det strenge strafferetts-

lige beviskravet om at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.  

 

Dette er også begrunnelsen for det som i teorien er lansert som et relativt strafferettslig be-

viskrav. Andenæs skriver at  

 

Selv om en antar at også en tvil om foreldelse skal komme tiltalte til gode, vil en 

domstol ikke kreve samme visshet her som i selve skyldspørsmålet. En slik grade-

ring er en naturlig konsekvens av den begrunnelse som er gitt for hovedregelen. 

Når tvilen gjelder om betingelsene for foreldelse foreligger, er det ikke tale om å 

domfelle en uskyldig, og en kan ikke si at en feil i den ene retning er så meget mer 

enn skjebnesvanger enn en feil i den andre retning.173 

 

Andenæs skriver her om foreldelse, men prinsippet har overføringsverdi ved uklarheter 

knyttet til sammenligning av stoff.   

 

Mot dette kan det hevdes at noen avgjørelser ikke nødvendigvis blir helt korrekte ved bruk 

av dette lempeligere beviskravet. Selv om ikke konsekvensen er like stor som der en uskyl-

dig dømmes, kan det gå ut over rettssikkerheten. Men i de tilfellene hvor resultatet likevel 

står i fare for å bli uriktig, er konsekvensene antatt å være så små at noen annen løsning 

ikke er påkrevet.  
                                                
173 Andenæs ved Matningsdal og Rieber-Mohn 2004 s 104   
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En mulig årsak til dette kan være at dersom det ble oppstilt et krav om at alle sider av om-

regningen skulle være bevist utover enhver rimelig tvil, ville domstolen stått i fare for å bli 

handlingslammet i sin rettsanvendelse. For å gi domstolen handlingsrom, er sammenlig-

ningen ikke underlagt det strenge strafferettslige beviskrav ved sammenligningen av stof-

fer– i likhet med handlingsrommet domstolen har ved rettsanvendelsen.  

 

7.1.4 Det strafferettslige beviskravs anvendelse ved uklarheter knyttet til stoffets 

styrke 

Tvilsrisikoen ved stoffets styrkegrad behandles imidlertid ikke tilsvarende som aspekter 

ved omregningssituasjonen. Dette er også naturlig, all den tid styrkegraden ikke er en del 

av den metoden rettspraksis har utviklet for å fastsette straffenivået, men tilhører faktum. 

Tvil om sakens faktiske sider er underlagt det strenge strafferettslige beviskravet174.  

 

Dette er også fult opp i praksis. I LB-2011-117538 var en kvinne tiltalt for oppbevaring av 

en rekke ulike stoffer. Om metamfetaminet bemerket en enstemmig lagmannsrett at As 

forklaring sådde en slik tvil om stoffets styrkegrad at dette måtte tas i betraktning. Den til-

talte kvinnen hadde selv testet stoffet og hevdet at stoffet var ”søppel”. Påtalemyndigheten 

hadde ikke testet stoffet, til tross for direkte oppfordring fra forsvarer. Lagmannsretten ut-

talte at den var ”enig med forsvarer i at den tvil som eksisterer rundt styrkegraden, må 

komme A til gode ved straffeutmålingen. Det kan ikke utelukkes at styrkegraden var så lav 

at det etter rettspraksis skal gjøres fradrag i straffen”175.  

 

Samme beviskrav ble lagt til grunn i LB-2010-3636. Spørsmålet var om beslagets tabletter 

inneholdt 0,5 eller 2 mg av virkestoffet klonazepam. Mindretallet mente at det bare knyttet 

seg teoretisk og oppkonstruert tvil til at tablettene ikke inneholdt 2 mg klonazepam, og var 

                                                
174 Jfr. punkt 7.1.1 
175 LB-2011-117538  
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overbevist om at de inneholder minst så mye virkestoff. Flertallet derimot fant det ikke 

bevist utover enhver rimelig tvil at mengden virkestoff var større enn 0,5 mg, og dette ble 

lagt til grunn ved straffeutmålingen.  

 

7.1.5 Konklusjon 

Tvil som knytter seg til sakens faktiske sider, herunder beslagets størrelse og stoffets styr-

kegrad, er underlagt det strenge strafferettslige beviskravet hvor all rimelig tvil skal komme 

tiltalte til gode. I disse spørsmålene vil en feilbedømmelse kunne innebære at tiltalte uskyl-

dig dømmes. Ved sammenligningen mellom to stoff, og ved omregningsprosessen, skal det 

foretas en ”realistisk og nøktern sammenligning”.  Eventuelle feil i omregningsprosessen 

vil ikke få så fatale konsekvenser som at tiltalte dømmes uskyldig. I verste fall vil kun 

straffen avvike noe fra hva den ellers ville vært, og dette er en margin domstolen har vært 

villig til å akseptere.  
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8 Betydningen av sakkyndige 

I praksis er det de sakkyndige som analyserer stoffet og estimerer størrelsen på beslaget. 

Gitt narkotikabestemmelsens forholdsvis standardiserte straffeutmålingstradisjon, medfører 

dette at det langt på vei er de sakkyndige som avgjør straffeutmålingsspørsmålet i disse 

sakene. Tidvis er det de sakkyndige som avgjør hva dommeren faller ned på i sin helhet. I 

Rt 2000 s 11 mente en enstemmig Høyesterett at ”de sakkyndiges vurderinger må føre til at 

straffen for ulovlig befatning med Temgesic bør være strengere enn for befatning med ko-

kain og amfetamin, men ikke så streng som for befatning med heroin.”176 Den strengere 

straffen for stoffet Temgesic innebar også ”en endring i forhold til Høyesteretts praksis i 

narkotikasaker vedrørende Temgesic”177.  

 

Dommen illustrerer at de sakkyndige både avgjorde utfallet i den konkrete saken, og for-

andret rettstilstanden for narkotikasaker vedrørende Temgesic. De sakkyndiges uttalelser 

vektlegges i de aller fleste omregningssakene. Det har ikke lykkes meg å finne en sak hvor 

de sakkyndiges uttalelser er tilsidesatt. Spørsmålet er om dette er å tillegge de sakkyndige 

for stor makt.  

 

I utgangspunktet vil det anses som problematisk at andre enn dommeren avgjør i straffesa-

ker. I norsk strafferett er imidlertid de sakkyndige kun domstolens rådgiver og veileder178. 

Uttalelsene er ikke bindende, bare veiledende179. Med andre ord står domstolene fritt til å 

vektlegge uttalelsene eller sette de til side.  

 

Mange straffesaker vil avgjøres på faktum, uten at det er problematisk rettssikkerhetsmes-

sig at en sakkyndig indirekte har avgjort saken fordi han eller hun har brakt faktum på det 
                                                
176 Rt. 2000 s. 11 side 14 
177 Rt. 2000 s. 11 side 14 
178 Andenæs ved Myhrer 2009 s. 223 
179 Andenæs ved Myhrer 2009 s. 223 



 72 

rene. Tvert i mot er det mer rettssikkert at en med faglig kyndighet klarlegger faktum, en at 

en dommer synser seg frem til et resultat. Subsumsjonen vil i alle tilfeller tilligge domme-

ren. Det spesielle i straffesaker med en så standardisert utmålingsmetode, er at de sakkyn-

dige langt på vei også vil avgjøre utmålingsspørsmålet, så vel som å klarlegge faktum. Det-

te må også anses som helt uproblematisk, all den tid det er faktum som danner grunnlaget 

for utmålingen. At den eller de oppnevnte sakkyndige langt på vei også avgjør utmålings-

spørsmålet er således en naturlig konsekvens av deres mandat – å bringe de faktiske for-

hold på det rene.  
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9 Konklusjon  

Straffeutmåling i straffesaker er en dyd av nødvendighet. Domstolens mandat er å fatte en 

beslutning i den konkrete sak. I saker hvor det skal dømmes for befatning med nye narko-

tiske stoffer uten etablert straffeutmålingstradisjon, er det en tvingende nødvendighet at det 

etableres et slikt referansepunkt som sammenligningsinstituttet bidrar til.  

 

Styrken med metoden er at straffeutmålingen blir forholdsvis enhetlig. Omregningen mu-

liggjør en meningsfull sammenligning av stoffer, slik at sammenlignbare stoffer får sam-

menlignbart straffenivå. På et marked hvor stadig nye stoffer introduseres, vil denne meto-

den medføre at utviklingen i straffenivået kan holde seg oppdatert selv uten tidligere prak-

sis på området, gitt at lovgivningen ligger ett steg foran ved å oppdatere narkotikalisten 

jevnlig.  

 

En klar svakhet med metoden er at den er ganske teknisk, domstolsskapt gjennom praksis 

fra flere enkeltsaker og er relativt ny. Selv om det kan trekkes ut noen generelle linjer fra 

den foreliggende praksisen, spriker også rettspraksis på noen områder, særlig hva gjelder 

forsettet med hensyn til styrkegrad180. Sett i sammenheng medfører dette at det er flere me-

todiske fallgruver rettsanvenderen må være klar over.    

 

Av overordnet betydning er det at riktig komparent etableres og riktig rusdosestørrelse es-

timeres. I oppgaven er det pekt på utfordringer knyttet til at rusdosestørrelsen ikke er helt 

realistisk med hensyn til hva en vanlig misbruker ville inntatt, ettersom rusdosen er esti-

mert for ikke-tilvendt individ, noe som sjeldent utgjør referansepunktet i brukermiljøet. 

Rettsanvenderen må være oppmerksom på at rusdosestørrelsens estimat er satt som et 

sammenligningsverktøy, og ikke som et reelt mål på straffverdigheten. Videre kan det 

knyttes betenkeligheter til overføringsverdien av trafikkbaserte mål på grenseverdiene til 

strafferettens rusdosebegrep. Rapporten  Etablering av faste grenser for påvirkning av 

                                                
180 Se punkt 6.3.3 
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andre stoffer enn alkohol har som mandat å fastsette grenseverdiene for narkotisk stoffer 

lik de standardiserte satsene i veitrafikklovens promillebestemmelse, og tar følgelig sikte 

på studier av den økte ulykkesrisikoen knyttet til inntaket. Det samme hensynet begrunner 

ikke strafferettens rusdosebegrep, hvilket rettsanvenderen også må være oppmerksom på. 

Endelig får styrkegraden betydning for hvor mange rusdoser det konkrete beslaget består 

av, men etter en undersøkelse av praksis ble det fastslått at stoffets styrkegrad behandles 

likt i omregningstilfellene som i tradisjonell utmåling. Styrkegraden tillegges derfor bare 

vekt når denne avviker vesentlig fra normalnivået. Når det er sagt, er rusdosestørrelsen et 

mål som muliggjør en meningsfull sammenligning av forskjellige stoffer. Sammenlig-

ningen muliggjør igjen en større presisjon i straffeutmålingen ved befatning med nye nar-

kotiske stoffer uten etablert straffeutmålingstradisjon.  

 

Det er nesten uunngåelig at det oppstår tvil i en straffesak. I kapittel 7 konkluderes det med 

at det i omregnings- og sammenligningsspørsmålene skal legges til grunn en ”realistisk og 

nøktern sammenligning”. Det strenge strafferettslige beviskrav er satt til side i denne sam-

menheng. Dette har gode grunner for seg. Omregnings- og sammenligningsmetoden er et 

verktøy domstolen benytter seg av som muliggjør en meningsfull sammenligning av to 

stoffer. Dersom det strenge strafferettslige beviskrav skulle vært lagt til grunn kunne retten 

bli handlingslammet. Det skal godt gjøres å bevise utover enhver rimelig tvil at et stoff 

tjener bedre som komparent enn et annet, eller at en rusdose har den størrelsen som påbe-

ropes. ”En realistisk og nøktern sammenligning” gir en anvisning til en sammenligning 

basert på den kunnskap som foreligger om stoffet på tidspunktet. Formuleringen gir også 

anvisning til en dynamikk der utviklingen i kunnskap om stoffets virkninger, farepotensia-

le, utbredelse og lignende skal legges til grunn når ny kunnskap foreligger, hvilket stiller 

krav til rettsanvenderens bevissthet om utviklingen.   

 

Å gå veien om rusdoser i sammenligningen mellom to stoffer gir et svært komplekst sam-

menligningsgrunnlag. Det tas høyde for hvilket ruspotensiale beslaget har, farlighetsgra-

den, spredningsfaren og gir et grundig sammenligningsgrunnlag for hvilken straffeutmåling 

som tidligere har blitt idømt lignende saker. En innvending er imidlertid at rusdosestørrel-



 75 

sen ligger noe lavt med hensyn til hvor stor en realistisk rusdose antas å være, og at overfø-

ringsverdien mellom en rusdose i veitrafikklovens betydning og en rusdose i relasjon til 

straffeloven § 162 muligens må revurderes. Dette er imidlertid langt fra noen umulighet.  

 

Jeg kan vanskelig se for meg et annet system for sammenligning som er bedre enn den me-

toden domstolen benytter seg av i dag. Det må samtidig understrekes at metoden kun er 

effektiv som et godt sammenligningsverktøy dersom metoden benyttes korrekt. Sammen-

ligning ved å gå gjennom rusdoser er en teknisk øvelse og fordrer at rettsanvenderen holder 

seg til en enhetlig metode.  
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