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Høring - forslag til endringer i førerkortforskriften som følge av  
gjennomføringen av tredje førerkortdirektiv 
  
Vegdirektoratet sender med dette ut forslag til endringer i førerkortforskriften og 
trafikkopplæringsforskriften til offentlig høring. Bakgrunnen for endringene er tredje 
førerkortdirektiv (2006/126/EF) som avløser andre førerkortdirektiv (91/439/EØF). Direktivet 
må gjennomføres i norsk rett innen 19. januar 2011 og iverksettes 19. januar 2013. Tredje 
førerkortdirektiv vil i høringsmaterialet bli omtalt som ”direktivet”. 
 
Høringsdokumentet samt liste over høringsinstanser ligger på våre nettsider 
www.vegvesen.no under ”Offentlige høringer”. 
 
Direktivets formål er å forbedre trafikksikkerheten, fremme fri bevegelighet for EU-borgerne , 
samt redusere muligheten for forfalskning av førerkort. Samtidig er det en forutsetning i 
direktivet (art. 13 nr.2) at ingen som følge av direktivet vil miste rettigheter de hadde før 
endringene trer i kraft.  
 
De største endringene dreier seg om: 
 

 Innføring av administrativ gyldighet for førerkort 
 Utfasing av alle eksisterende førerkortmodeller innen 2033 
 Heving av alminnelig aldersgrense for legeundersøkelse fra 70 til 75 år for personbil, 

motorsykkel, traktor, snøscooter 
 Separat legeattest til personer over 75 år ikke lenger tilstrekkelig, også selve 

førerkortet må heretter fornyes 
 Innføring av nye internasjonale klasser for moped og mellomtung motorsykkel 
 Nye førerkortregler for 3-hjuls motorsykler 
 Nye vektregler for tilhengere klasse B / BE 
 Økt minstealder for kjøring med tung lastebil og buss utenom yrkesmessig kjøring 
 Passasjersitteplasser i kjøretøy erstattes av ”antall passasjerer kjøretøyet er godkjent 

for” som kriterium i førerkortklassene for bil 
 Nye innbytteregler for EØS-førerkort som er innbyttet fra tredjeland 
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Endringsforskriften trer i kraft i 2013. Vegdirektoratet ønsker imidlertid at noen av reglene 
iverksettes eventuelt allerede neste vår uten at dette er i strid med gjennomføringen av 
direktivet. I någjeldende førerkortforskrift kapittel 3 omfatter begrepet ”motorvogn” ikke bare 
”bil” slik som i tidligere forskrifter, men også kjøretøygruppene traktor og motorredskap. 
Denne uklarheten ønsker vi å fjerne ved at ”motorvogn” i aktuelle klasser omfatter bare ”bil” 
samtidig som vi uttrykkelig sier hvilke førerkortkrav som gjelder for føring av traktor og 
motorredskap. Samtidig ønsker vi å presisere at man kan betraktes som å ha ”fast bopel” i 
noen tilfeller uten at man allerede har opphold seg i Norge i minst 185 dager. 
 
Tredje førerkortdirektiv inneholder også kvalifikasjonskrav til førerprøvesensorer som 
medfører formalisering av sensorenes opplæring. Denne saken vil bli hørt separat senere 
høsten 2010. 
 
Endringer som følge av tredje førerkortdirektiv blir behandlet i høringsdokumentets del I.  
 
I del II redegjøres for forslag om å fjerne personnummeret fra førerkortet som et bidrag til å 
bekjempe problemene med identitetstyveri. 
 
I del III finnes forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften med 
tilhørende kommentarer. 
 
I Vedlegg er lagt den danske utgaven av tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF). 
 
Høringssvar sendes til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO 
eller til firmapost@vegvesen.no innen 15. november 2010.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Aalling 
fungerende trafikant- og kjøretøydirektør 
 Jan Edv. Isachsen 
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