
Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 

 

Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 26, § 

27, § 28, § 30 og § 43, jf. delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.  

I 

I forskrift av 19. januar 2004 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer: 

I forskriftens hjemmelsanvisning skal EØS-henvisninger lyde: 

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24a (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 

2009/113/EF og direktiv 2011/94/EU. 

 

§ 1-8 oppheves 

Ny § 1-8 skal lyde: 

§ 1-8 Forskriftens vedlegg  

Som vedlegg til denne forskrift er fastsatt følgende vedlegg, som er en del av denne forskrift:  

1. Helsekrav   

2. Førerkortblanketten   

3. Førerkortmodell   

4. Førerkortkoder   

5. Overgangsregler – førerkort utstedt i henhold til førerkortforskriften 28. mars 1967   

6. Overgangsregler – førerkort utstedt i henhold til denne forskriften og førerkortforskriften 23. 

februar 1979 nr. 4.   

 

§ 4-1 nytt annet ledd skal lyde: 

Personer som har fylt 75 år 19. januar 2013, kan benytte liten helseattest ved siden av førerkortet så 

lenge helseattesten er gyldig. 

§ 4-1 annet og tredje ledd blir tredje og fjerde ledd. 

 

§ 4-6 første ledd annet punktum skal lyde: 



Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 – 18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort senest 

innen 19. januar 2033. 

 

§ 5-2 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 

Førerett kan også erverves ved fullført obligatorisk kurs der hvor det er adgang til dette etter 

trafikkopplæringsforskriften. 

 

§ 5-2 fjerde ledd skal lyde:  

Førerkort utstedes bare til søker som har hatt fast bopel i Norge i minst 6 måneder eller som 

dokumenterer at oppholdet skal vare i mer enn 6 måneder. Ved innbytte og fornyelser gjelder samme 

krav til opphold i Norge. Førerkort kan også utstedes til student fra annet EØS-land som studerer i 

Norge og som dokumenterer at vedkommende har studert minst 6 måneder i landet. 

 

Kapittel 6 ny overskrift skal lyde: 

Fornyelse av førerkort og førerett 

§ 6-1 ny overskrift skal lyde: 

Fornyelse av førerkort og førerett 

 

§ 6-1 første ledd tredje punktum oppheves. 

§ 6-1 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:  

Førerkortbildet er gyldig i inntil 15 år.   

 

§ 8-2 annet ledd annet punktum oppheves. 

§ 8-2 annet ledd nytt annet punktum skal lyde: 

For personer som arbeider for omreisende sirkus eller tivoli og som har gyldig 

arbeidstillatelse, er det nasjonale førerkortet gyldig for kjøring i Norge i inntil 6 måneder. 

 

§ 9-2 første ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde: 

Førerkort utstedt i EØS-stat som er byttet inn fra et land utenfor EØS kan brukes i Norge i inntil 3 

måneder. Personer som tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og som er innehaver av EØS-

førerkort byttet inn fra stat utenfor EØS kan benytte førerkortet i Norge så lenge det er gyldig. 



 

§ 9-3 annet ledd andre punktum oppheves. 

§ 9-3 annet ledd tredje og fjerde punktum blir andre og tredje punktum. 

 

§ 9-4 annet ledd siste punktum oppheves. 

 

§ 10-2 annet ledd skal lyde: 

Førerkortet må være gyldig på søknadstidspunktet og være utstedt før søker tok fast bopel eller 

flyttet tilbake til Norge. Når førerkortets tekst ikke er engelsk, fransk eller tysk, må førerkortet 

suppleres med et gyldig internasjonalt førerkort for søker eller med godkjent oversettelse til norsk.  

 

§ 10-3 første ledd nytt fjerde og femte punktum skal lyde: 

Dersom førerett er utvidet i en EØS-stat, behandles også underliggende klasser som EØS-klasser. For 

personer som tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og som er innehaver av EØS-førerkort byttet 

inn fra stat utenfor EØS, gjelder bestemmelsene om ordinære EØS-førerkort. 

 

§ 10-5 første ledd første punktum skal lyde: 

       Gyldig førerkort fra Sveits i klassene A, A1, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, D2 og D2E, kan 

byttes til tilsvarende norsk førerkort etter følgende regler:  

 

§ 10-5 annet ledd oppheves. 

§ 10-5 nytt annet og tredje ledd skal lyde:  

       For innbytte kreves det ikke vandelsattest, helseattest/egenerklæring, ny førerprøve eller 

obligatorisk opplæring. Det norske førerkortet gis gyldighet i henhold til kapittel 4.  

        For førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE gis norsk førerrett gyldighet fram til det 

innbyttede førerkortets gyldighetsdato, men ikke utover fem år regnet fra vedkommende tok fast 

bopel i Norge. Dersom det fremlegges helseattest, gis de aktuelle klasser fem års gyldighet. 

 

 

 

 



§ 12-6 første punktum skal lyde: 

Motorvogn som på grunn av vekt eller dimensjoner ikke tillates brukt på offentlig veg, og som 

klassifiseres som lastebil (bil gruppe N 3), kan på varig fysisk avsperret industriområde mv. føres av 

person med førerkort i klasse B. 

§ 13-1 skal lyde: 

Kongelig Norsk Automobilklubb, Motorførernes Avholdsforbund og Norges Automobil-Forbund kan 

for kjøring med motorvogn i fremmed stat utstede internasjonalt førerkort etter modell i 

Wienkonvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Søker må ha fast bopel i Norge og ha gyldig førerkort fra 

Norge eller annen EØS-stat. Førerkortet gjelder så lenge det nasjonale førerkortet er gyldig, men for 

maksimalt 3 år i de(n) aktuelle førerkortklasse(r). 

 

§ 13-2 oppheves. 

 

§ 14-1 annet og tredje ledd endres Sosial- og helsedirektoratet endres til Helsedirektoratet. 

 
§ 14-5 ny overskrift skal lyde:  

Overgangsbestemmelser for førerett ervervet etter forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og 

førerprøve m.v. 

 

Ny § 14-6 skal lyde: 

§ 14-6 Førerett ervervet etter denne forskrift før 19. januar 2013  

Førerett for klasse A1 ervervet før 19. januar 2013 gjelder også for klasse AM. Personer som 

har ervervet førerett for mellomtung motorsykkel før 19. januar 2013 har førerett i klasse A2 og får 

førerett i klasse A etter 2 års erfaring eller ved fylte 21 år.  

Personer som har ervervet klasse A ved direkte erverv, og som ikke er fylt 24 år 19. januar 

2013, beholder den ervervede føreretten. 

Førerett for klasse B1 eller B kode 73 ervervet før 19. januar 2013 gjelder også for klasse AM. 

Førerett i klasse B ervervet før 19. januar 2013 gjelder også for trehjuls motorsykkel. For førerett i 

klasse BE ervervet før 19. januar 2013 gjelder ikke begrensningen på tilhengerens tillatte totalvekt i § 

3-11. 

Personer som har ervervet klasse C eller klasse CE, og som ikke er fylt 21 år 19. januar 2013, 

beholder den ervervede føreretten. 

Personer som har ervervet klasse D eller klasse DE, og som ikke er fylt 24 år 19. januar 2013, 

beholder den ervervede føreretten.  



 

I vedlegg 2 gjøres følgende endringer: 
 

 
§ 2 skal lyde: 

       Førerkortet skal ha to sider og være utformet i samsvar med den modell som er inntatt i direktiv 
2006/126/EF vedlegg I, som senest er endret ved direktiv 2011/94/EU, og med de tilpasninger som 
følger av denne forskrift og av EØS-komiteens beslutning nr. 8/97, jf. vedlegg 3 og 4 til denne 
forskrift. Førerkortet skal inneholde sikkerhetselementer.  

 

 

 

§ 3 oppheves. 

Ny § 3 skal lyde:  

Førerkortet utstedes med tekst på begge målformer. 

 

§ 4 annet ledd nr. 4b. skal lyde: 

 

4b. førerkortets utløpsdato eller en strek dersom førerkortklassene har ulik utløpsdato 

 

§ 4 annet ledd skal lyde: 

Førerkortet skal inneholde:  

- ordet «førerkort» og «førarkort» med store bokstaver (versaler) på norsk  

- navnet «Norge» og «Noreg» med store bokstaver  

- nasjonalitetsmerket for Norge, jf. Wienkonvensjonen av 1968 om vegtrafikk.  

 

§ 5 første ledd nr. 10 og 11 skal lyde: 

 

10. dato for førstegangsutstedelse av førerkortklassen (denne dato skal oppføres på nytt ved 
eventuell senere produksjon hvor førerkortklassen skal opprettholdes). Datoen skal påføres i 
formatet dato.måned.år (DD.MM.ÅÅ). 

11. utløpsdato for førerett i hver førerkortklasse. Datoen skal påføres i formatet dato.måned.år 
(DD.MM.ÅÅ).  
 

 
I vedlegg 4 gjøres følgende endringer: 
 
“Harmoniserte fellesskapskoder” endres til “EU-koder”. 
 
05.08 Kjøring uten alkohol endres til ”05.08 Alkoholforbud” 
 



145 Begrenset til å kjøre tohjuls moped og tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes 
vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Føreretten gir ikke fritak fra kravet om trafikalt grunnkurs for 
øvingskjøring. 
 
I vedlegg 5 gjøres følgende endringer: 
 
§ 1 skal lyde: 
 
Førerkort i klassene 1 eller 2, som var gyldige 2. april 1982, og som ikke var særlig tidsbegrenset på 
grunn av sykdom eller lignende, gir førerett i klassene A1 og BE for kjøring i Norge og i EØS, selv om 
førerkortets gyldighetstid er utløpt.  
 
       I tillegg gir klassene 1 og 2 førerett i Norge for klassene AM, S og T (ubegrenset), for 
motorredskap og for brannbil (lastebil) avgiftsmessig klassifisert som motorredskap.  
 
       Fra innehaveren fyller 75 år gjelder § 4-1.  
 
       Ved fornyelse av førerkort i klasse 1 eller 2 gis klassene A1, BE, AM, S og T. Til klasse BE tilknyttes 
kodene 131 og 140 og til klasse T kode 142.  
 
 
§ 2 skal lyde:  
 
       Førerkort i klasse 3, som var gyldige 2. april 1982, og som ikke var særlig tidsbegrenset på grunn 
av sykdom eller lignende, gir førerett i klasse A for kjøring i Norge og i EØS, selv om førerkortets 
gyldighetstid er utløpt.  
 
       I tillegg gir denne klassen førerett i Norge for klassene AM og S.  
 
       Fra innehaveren fyller 75 år gjelder § 4-1.  
 
       Ved fornyelse av førerkort i klasse 3 gis klassene A, AM og S. 
 
 
§ 3 skal lyde: 
 
       Førerkort i klasse 4, som var gyldig 2. april 1982 og som ikke var særlig tidsbegrenset på grunn av 
sykdom eller lignende, gir førerett i klassene AM, S og T (ubegrenset) for kjøring i Norge, selv om 
førerkortets gyldighetstid er utløpt.  
 
       Fra innehaveren fyller 75 år gjelder § 4-1.  
 
       Ved fornyelse av førerkort i klasse 4 gis klassene AM, S og T. Til klasse T tilknyttes kode 142. 
Eventuelle begrensninger videreføres.  
 
 
Ny § 4 skal lyde: 
 
§ 4. Førerkort utløpt før 2. april 1982 
 
            Førerkort i klassene 1, 2, 3 eller 4 med 10 års gyldighetsperiode, kan fornyes ved bestått 
praktisk førerprøve. Praktisk prøve for klasse B gir førerrett for klasse B med underliggende klasser, 



eventuelt for klasse BE hvis prøven avlegges med tilhenger. Praktisk prøve for motorsykkel gir klasse 
A1 eller klasse A etter hvilken motorsykkel som er benyttet under prøven. Bestått prøve med traktor 
gir klasse T med hastighetsbegrensning på 40 km/t for traktor og motorredskap. 
 

I vedlegg 6 gjøres følgende endringer: 

Vedlegg 6 § 3 tredje ledd skal lyde: 

Ved fornyelse videreføres rettighetene i første og annet ledd. I tillegg påføres klassene M, S og 
T. Til klasse T tilknyttes kode 142.  
 

Vedlegg 6 § 11 oppheves. 

Vedlegg 6 ny § 11 skal lyde: 

§ 6. Førerett for klasse AM 

      Person som ervervet førerett i klasse T før 1. januar 2005 har førerett i klasse AM. 

      Person som ervervet førerett i klasse A1, A eller B før 19. januar 2013 har førerett i klasse AM.  

      Person som ervervet førerett i klasse B1/B kode 73 eller T mellom 1. januar 2005 og 19. januar 
2013 har førerett i klasse AM kode 147. 

       Person som fylte 20 år før 1. januar 2005, som ikke innehar førerett i annen klasse og som har 
nødvendig ferdighet, kan få førerett i klasse AM kode 145. Erverv av førerett i klasse S fører ikke til 
tap av denne rettigheten. 

       Innehaver av norsk kompetansebevis for fører av moped har førerett i klasse AM kode 146. 
Kompetansebeviset kan skiftes ut med førerkort klasse AM kode 146 etter gjeldende regler om 
utstedelse av førerkort. 

      Bestemmelsene andre og tredje ledd gjelder også for innehaver førerkort utstedt i annen EØS-stat 
i internasjonale førerkortklasser. 

 

 

II 

 

I forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gjøres 
følgende endring: 

 

§ 31-2 nytt tredje ledd skal lyde: 

Fullført obligatorisk opplæring i klasse A før 19. januar 2013 anses som fullført obligatorisk 
opplæring i klasse A2. Deler av obligatorisk opplæring i klasse A, gjennomført før 19. januar 
2013, gir rett til fradrag i deler av obligatorisk opplæring ved klasse A2. 

 
 



III 

Endringene i førerkortforskriften § 1-8, § 5-2 fjerde ledd første punktum, § 8-2, § 9-3, § 9-4 annet 

ledd siste punktum, § 10-2, § 10-5, § 12-6, § 13-1, § 13-2 og § 14-1 trer i kraft 1. juli 2012. 

Endringene i hjemmelshenvisningen til førerkortforskriften trer i kraft 19. januar 2013. 

Endringene i førerkortforskriften § 4-1 annet ledd, § 4-6 første ledd annet punktum, § 5-2 første ledd 

fjerde punktum, § 6-1, § 9-2, § 10-3, § 14-5, § 14-6, vedlegg 2, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6 § 3 og 

vedlegg 6 § 11 trer i kraft 19. januar 2013.  

Ny overskrift i kapittel 6 trer i kraft 19. januar 2013 

Endringen i trafikkopplæringsforskriften § 31-2 trer i kraft 19. januar 2013. 


