
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 6706 Etterstad     Postboks 702 

0609 OSLO Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Mari Pettersen / 24016321 17/224131-64    16.08.2018 

     

      

Oversendelsesbrev - høringsoppsummering og vedtakelse av 

endringsforskrifter 

Vegdirektoratet sendte 15. desember 2017 utkast til endringer i førerkortforskriften og 

yrkessjåførforskriften til offentlig høring. Fristen for å komme med høringsuttalelse var 15. 

mars 2018.  

 

De foreslåtte endringer i førerkortforskriften gjaldt i hovedsak: 

 Fjerning av kravet om praktisk prøve ved fornyelse av førerett i tunge klasser mer enn 

ett år etter førerkortklassenes utløpsdato 

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

legemidler som kan gi hypoglykemi. Denne forskriftsendringen ble 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 gjaldt gyldighetstid ved fornyelse av 

yrkessjåførkompetansebevis. 

 

Vedlagt dette brevet følger høringsoppsummering som vedlegg 1 og endringsforskrifter som 

vedlegg 2. Endringsforskriftene i vedlegg 2 inkluderer av praktiske hensyn endringer knyttet 

til høring om lavere alderskrav i trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften for 
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føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget som ble sendt på høring 

22. mai 2018. 

 

Oppsummeringen med endringsforskrifter vil bli lagt ut på vegvesen.no under «Offentlige 

høringer». 

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

 

 

Med hilsen 

 

Bodil Rønning Dreyer       Synnøve Olsen Vebostad 

direktør 

 

 

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  

 

Kopi  

Helsedirektoratet, Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 OSLO  

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO 

 

 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

 


