
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 8142 Dep     Postboks 702 

0033 OSLO Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Linda Solstad / 22073617 16/191192-9    23.06.2017 

     

      

Høring - Krav om at opplæringsinstitusjon som angitt i 

trafikkopplæringsforskriften § 4-1 må ha disposisjonsrett over 

førerprøvevogn klasse B og lærevogn klasse B 

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 1. oktober 2004 

nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) og forskrift 

25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy (bruksforskriften). 
 

Forslaget innebærer et krav om at opplæringsinstitusjon som angitt i 

trafikkopplæringsforskriften § 4-1 må ha disposisjonsrett over førerprøvevogn klasse B og 

lærevogn klasse B. Forslaget er ett av flere tiltak for å bekjempe ulovlig virksomhet innenfor 

trafikkopplæring av ikke-godkjente virksomheter (såkalte piratskoler eller L-skoler).  

  

Høringsnotatet er av effektiviserings- og rasjonaliseringshensyn kun tilgjengelig på våre 

nettsider, www.vegvesen.no/hoeringer. Forslaget til endringsforskrifter og liste over 

høringsinstanser er også gjort tilgjengelig der.  

  

Høringsfrist 

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 25. september 2017. Svar som 

kommer inn etter denne fristen kan ikke påregnes tatt i betraktning. 

  

Vi anbefaler at høringssvarene sendes elektronisk til firmapost@vegvesen.no eller ved hjelp 

av linken «Send høringsinnspill» under høringen på vegvesen.no. Høringssvarene kan også 

sendes per post til: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Pb. 

8142 Dep, 0033 Oslo. 
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Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for videresending 

til andre som måtte være aktuelle.  

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Bente Skjetne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

 Iht. vedlagte liste 

Trafikant- og kjøretøytjenester 

4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

3 Postmottak Region vest 

1 Postmottak Region øst 

 


