Forslag til forskrift om endring i trafikkopplæringsforskriften
Forskrift om endring av forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og
førerprøve m.m.
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet [dd.mm.åååå] med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4
om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24, § 26, § 28 og § 43, jf. delegeringsvedtak 17. mars
1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.
I
I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gjøres følgende
endringer (fremkommer i kursiv og rødt):
Nytt tredje og fjerde ledd i § 4-2 skal lyde:

For å få godkjent kjøretøy som lærevogn klasse B må det dokumenteres at
opplæringsinstitusjon som angitt i § 4-1 har disposisjonsrett over kjøretøyet, enten ved at
opplæringsinstitusjonen står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller
leasingavtale fremlegges. Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke
kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller understellsnummer.
Disposisjonsretten føres inn i lærevognens vognkort.
Er godkjent lærevogn klasse B som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan
opplæringsinstitusjon som angitt i § 4-1 midlertidig sette inn et annet kjøretøy. Dette
kjøretøyet må være godkjent med dobbelt pedalsett og også oppfylle de øvrige kravene i §
4-2 annet ledd og § 4-4. Dokumentasjon på at opplæringsinstitusjonen har disposisjonsrett
over kjøretøyet slik som angitt i § 4-2 tredje ledd må da alltid medbringes, og
opplæringsinstitusjonen må skriftlig melde fra til Regionvegkontoret før slik bruk.
Nytt tiende og ellevte ledd § 29-6 sjette ledd skal lyde:

For å få godkjent kjøretøy som førerprøvevogn klasse B må det dokumenteres at
opplæringsinstitusjon som angitt i § 4-1 har disposisjonsrett over kjøretøyet, enten ved at
opplæringsinstitusjonen står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller
leasingavtale fremlegges. Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke
kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller understellsnummer.
Disposisjonsretten føres inn i lærevognens vognkort.
Er godkjent førerprøvevogn klasse B som følge av skade eller reparasjon ute av drift,
kan opplæringsinstitusjon som angitt i § 4-1 midlertidig sette inn et annet kjøretøy. Dette
kjøretøyet må være godkjent med dobbelt pedalsett og også oppfylle de øvrige kravene i §
30-2. Dokumentasjon på at opplæringsinstitusjonen har disposisjonsrett over kjøretøyet slik
som angitt § 29-6 tiende ledd må da alltid medbringes, og opplæringsinstitusjonen må
skriftlig melde fra til Regionvegkontoret før slik bruk.

Nytt sjette ledd i § 31-3 skal lyde:

Lærevogn klasse B og førerprøvevogn klasse B som er godkjent og registrert på
samme eier før 1. januar 2018 kan brukes til opplæring mot vederlag klasse B og/eller
førerprøve klasse B til og med 31. mai 2018/31. desember 2018, uten at en
opplæringsinstitusjon har disposisjonsrett over kjøretøyet slik som angitt i §§ 4-2 tredje
ledd og/eller 29-6 sjette ledd. Fra og med 1. juni 2018/1. januar 2019 må
opplæringsinstitusjonen enten stå oppført i vognkortet som eier, eller kopi av leie- eller
leasingavtale må vedlegges vognkortet som et kontrolldokument i kjøretøyet. Det skal
fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av
registreringsnummer eller understellsnummer.
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