
Høringsinstansene 

Behandlende enhet: 

Vegdirektoratet 

Statens vegvesen 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Elisabeth Sanneland - 22073653 

Vår referanse: 

20 12/142604-001 

Deres referanse: 

Høring av forslag til endringer i førerkortforskriften og 
trafikkopplæringsforskriften 

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i førerkortforskriften og 
trafikkopplæringsforskriften til høring. De foreslåtte endringene gjelder i hovedsak: 

Vår dato: 

2 1. 11.2012 

• Implementering av forordning 3 83/20 12/EU om tekniske krav til førerkort med 
mikrochip 

• Utvidelse av Forsvarets- og Sivilforsvarets særregler og tilpasning til tredje 
førerkortdirektiv 

• Justering av fristene for utfasing av førerkmi utstedt før 19. januar 2013 

• Presisering om at beslag og inndragning av førerkmi/førerett i utlandet også gjelder i 
Norge så lenge beslaget eller inndragningen varer 

• Mindre presiseringer og rettinger 

6 ukers høringsfrist 

Vegdirektoratet har besluttet at det skal settes 6 ukers høringsfrist. 

Det er allerede fastsatt to endringsforskrifter som gjennomfører tredje førerkortdirektiv og 

som trer i kraft 19. januar 2013. I tillegg har de foreslåtte endringene som nå sendes på høring 
sammenheng med gjennomføring av tredje førerkortdirektiv, selv om de fleste ikke er 
nødvendige for å oppfylle kravene i direktivet. Det vil derfor være naturlig at endringene trer i 

kraft samtidig som de øvrige bestemmelsene som gjennomfører tredje førerkortdirektiv. Ved å 
sette 6 ukers høringsfrist vil det være mulig å få iverksatt nye regler fra 19. januar 2013. 

De foreslåtte endringene er også i stor grad til gunst for dem reglene retter seg mot. Det 
foreslås blant annet å utvide fritakene for Forsvaret og Sivilforsvaret og justering av 
utfasingsmodellen for eldre førerkort hvor for flere av modellene foreslås lengre fii st for 

utskifting. 

Postad resse 

Statens vegvesen 

Vegdirektoratet 

Postboks 8142 Dep 

0033 Oslo 

Telefon: 02030 

Telefaks: 22 07 37 68 

firmapost @vegvesen. no 

Org .nr: 971032081 

Kontoradresse 
Brynsengfaret 6A 

0667 OSLO 

Fakturaadresse 

St atens vegvesen 

Regnskap 

Båtsfjordveien 18 

9815 VADSØ 

Telefon: 78 94 15 50 

Telefaks: 78 95 33 52 



Mange av endringene er også kun oppdateringer og rettinger som ikke medfører 

realitetsendringer. 

Vegdirektoratet anser det derfor som forsvarlig å sette 6 ukers høringsfrist. 

Høringsfrist 

2 

Høringen er av ressursbesparende hensyn kun tilgjengelig på Statens vegvesens internettsider, 

www.vegvesen.no, under «Offentlige høringer». 

Vi ber om at høringsinstansene gir sine kommentarer til forslaget innen 10. januar 2013. Vi 

anbefaler at høringssvarene sendes elektronisk til: firmapost@vegvesen.no . Høringssvarene 

kan også sendes per post til: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trafikant- og 

kjøretøyavdelingen, pb. 8142 Dep, 0033 Oslo. Det kan ikke påregnes at svar som kommer inn 

etter denne fristen blir tatt i betraktning. 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 
Med hilsen 
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direktør 


