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Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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Høring om forskrifter om endringer i førerkortforskriften og 

yrkessjåførforskriften 

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om 

førerkort (førerkortforskriften) og forslag til endring i forskrift 16. april 2008 nr. 362 om 

grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) til offentlig 

høring. 

De foreslåtte endringer i førerkortforskriften gjelder i hovedsak: 

- Oppheving av kravet om praktisk prøve ved fornyelse av førerett i tunge klasser mer 

enn ett år etter førerkortets utløpsdato  

- Lemping av helsekrav for førerett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker 

legemidler som kan gi hypoglykemi. Forskriftsendringen er utarbeidet av 

Helsedirektoratet på grunnlag av endringer i direktiv 2016/1106/EU 

- Endring i unntaksregel for førerkort ved føring av dumper med konstruktiv hastighet 

på over 30 km/t på varig fysisk avsperret område 

- Innføring av overgangsregel for føring av mobilkran for personer med ubegrenset 

rett til å føre motorredskap 

- Presiseringer knyttet til begrepet «fast bopel» 

- Oppdatering av forskriftens definisjoner 

- Enkelte mindre presiseringer og oppdateringer  

 

Forslaget til endring i yrkessjåførforskriften gjelder gyldighetstid ved fornyelse av 

yrkessjåførkompetansebevis. Vi endrer yrkessjåførforskriften § 35 andre ledd fjerde 

punktum slik at når siste kursdag er gjennomført mindre enn seks måneder før utløpsdato 

på gjeldende kompetansebevis, blir ny gyldighet satt til fem år minus en dag fra utløpsdato 
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på gjeldende kompetanse. Forslaget kommer som følge av erfaring og innspill fra 

transportbransjen. 

 

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. 

 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for, og eventuelt sørger for oversendelse av 

høringen til berørte underinstanser. 

 

Frist for å komme med høringssvar er 15. mars 2018. 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. 

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

Direktør Synnøve Olsen Vebostad 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Høringsinstansene,  

4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

3 Postmottak Region vest 

1 Postmottak Region øst 

 


