
Vedlegg 2 - Forslag til forskriftsendring  

 

«Forskrift om endring i forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig 

transport mv.  

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 

om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 35 og lov 18. juni 1965 nr. 4 om 

vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13.  

I  

I forskrift 3. desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig 

transport mv. gjøres følgende endringer: (endringer i kursiv) 

 

§ 1 skal lyde: 

Forskriften gjelder for løyvepliktig persontransport i rute, med unntak av buss klasse I, og i 

løyvepliktig transport hvor motorvognen brukes til transport for personer med nedsatt 

funksjonsevne, jf. yrkestransportlova §§ 4, 6, og 9. 

 

§ 2 første ledd og andre ledd bokstav a) skal lyde: 

Definisjonene i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil 

(bilforskriften) gjelder så langt de passer.  

Ellers gjelder følgende definisjoner for denne forskriften:  

a) Bil for transport for personer med nedsatt funksjonsevne: Motorvogn i løyvepliktig 

transport som er spesielt utformet eller utstyrt for transport for funksjonshemmede.  

 

§ 3 første og andre ledd skal lyde:  

Buss som er omfattet av forskriften må være godkjent av Statens vegvesen etter kravene som 

følger av bilforskriften, samt kravene i § 4. Ved godkjenning må det fremlegges 

dokumentasjon på at kravene i § 4 er oppfylt. 

Personbil som er omfattet av forskriften må være godkjent av Statens vegvesen etter kravene 

som følger av bilforskriften, samt kravene i § 6. Ved godkjenning må det fremlegges 

dokumentasjon på at kravene i § 6 er oppfylt. 

 

§ 4 første og fjerde ledd skal lyde: 



Buss som er omfattet av forskriften skal oppfylle kravene i ECE-regulativ 107.05, vedlegg 8.  

Buss klasse II skal ha bilbelter som tilfredsstiller kravene i ECE-regulativ 16.06. Festepunkter 

for bilbeltene skal tilfredsstille kravene i ECE-regulativ 14.07. 

 

§ 5 oppheves.  

 

§ 6 skal lyde:  

§ 6 Krav til personbil  

Personbil skal tilfredsstille kravene i direktiv 2007/46/EF vedlegg XI tillegg 3 under 

overskrift «Supplerende krav for testing av festeanordning til rullestolen og 

rullestolbrukeren». I tillegg gjelder følgende:  

a) Rullestolplass skal være i henhold til ECE-regulativ 107.05 vedlegg 8 pkt. 3.6.1. 

b) Sitteplass i tilknytning til rullestolområdet skal være i henhold til ECE-regulativ 107.05 

vedlegg 8 pkt. 3.7. 

c) Belysning skal være i henhold til ECE-regulativ 107.05 vedlegg 3 pkt. 7.6.12. 

d) Heis, ramper og lignende skal være i henhold til ECE-regulativ 107.05 vedlegg 8 pkt. 

3.11. 

e) Plass for brannslukningsapparat og førstehjelpsutstyr skal være i henhold til ECE-regulativ 

107.05 vedlegg 3 pkt. 7.5.4. 

f) Arbeidslys skal være i henhold til kjøretøyforskriften § 28-5 pkt. 8.  

 

§ 7 første og andre ledd skal lyde:  

Buss som er omfattet av forskriften skal til enhver tid oppfylle kravene i § 4 under utføring 

av løyvepliktig transport, jf. likevel § 8. 

Personbil som er omfattet av forskriften skal til enhver tid oppfylle kravene i § 6 under 

utføring av løyvepliktig transport, jf. likevel § 8. 

  

§ 8 skal lyde: 

For kjøretøy som er omfattet av forskriften kan Statens vegvesen i enkelttilfeller gjøre unntak 

fra et eller flere av kravene i §§ 4 og 6. Det kan ikke gjøres unntak fra kravene til 

innstigningshjelpemiddel, innfesting av rullestol, bilbelter, brannslokkingsutstyr, 

førstehjelpsutstyr og arbeidslys. 



 

§ 9 nytt femte ledd skal lyde:  

Kjøretøyet godkjent etter § 3 anses fortsatt som godkjent når nye krav trer i kraft.  

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.» 

 

 


