
 

 

 

 

  

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 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

  

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

Vegdirektoratet Elisabeth Sanneland / 22073653 18/84855-3    19.12.2018 

     

      

Høring - forenklinger i førerkortkravene 

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i 

førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. 

 

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å sende på høring forslag til 

ordninger for: 

  

 forenklet tilgang til førerett for lett motorsykkel for innehavere av førerkort i klasse B 

 

 senking av alderskravet fra 18 til 16 år for tilgang til førerett i klasse AM147 samtidig 

som opplæringskravene endres for å tilpasses aldersgruppen 

 

 utvidelse av førerett i klasse T til å omfatte førerett for tre- og firehjuls moped 

(mopedbil) etter  gjennomført sikkerhetskurs på veg 

 

 å kunne benytte førerett utstedt utenfor EØS  i Norge i inntil seks måneder for 

personer som har arbeidstillatelse. 

 

I tillegg foreslås enkelte mindre endringer i kravene til opplæring i motorsykkelklassene.  

 

Vedlagt følger forslag til endringsforskrift og eksempel på nødvendige endringer i 

læreplanene. Arbeidet med å endre læreplanene er ikke fullført ennå. Vi gjør oppmerksom på 

at læreplanene i seg selv ikke er gjenstand for høring, men det er anledning til å komme 

med kommentarer også til disse. 
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Høringsdokumentene og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på våre nettsider 

www.vegvesen.no under offentlige høringer.  

 

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 20. februar 2019. Høringssvar sendes 

elektronisk enten via høringsportalen på www.vegvesen.no eler som e-post til 

firmapost@vegvesen.no. 

 

Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til: Statens vegvesen Vegdirektoratet, 

Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo. 

 

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Dag Terje Langnes 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 4 

  

Likelydende brev sendt til 

Trafikant- og kjøretøytjenester,  

4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

3 Postmottak Region vest 

1 Postmottak Region øst 

 

Kopi 

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO 

 

http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no

