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Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet er gitt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
og Samferdselsdepartementet å legge til rette for at personer som har syn på bare ett øye
skal få videreført tidligere innvilgede dispensasjoner for førerett i tunge klasser.
Høsten 2016 ble det gjort omfattende endringer i førerkortforskriftens helsekrav, vedlegg 1.
Adgangen til å innvilge dispensasjoner fra helsekravene ble vesentlig snevret inn, og det ble
vedtatt at dispensasjoner i en overgangsfase ikke skulle gis gyldighet utover 30.09.2019.
Høsten 2018 ble Helsedirektoratet bedt om å vurdere muligheten for å videreføre adgangen
til å dispensere fra synskravene for førerett i tunge klasser for personer med syn på bare ett
øye. Det ble i Helsedirektoratets utredning til Helse- og omsorgsdepartementet konkludert
med at det etter EUs førerkortdirektiv ikke var adgang til å dispensere fra direktivets
minimumskrav til syn for førerett i tunge klasser, som krever at det må være noe syn på
begge øyne.
Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet besluttet i etterkant av
Helsedirektoratets vurdering at det skal gis adgang til videreføring av eksisterende
dispensasjoner for denne spesifikke gruppen. Selv om det ikke er adgang til å gi slik
dispensasjon i dag, er det likevel ønskelig å videreføre de tidligere innvilgede
dispensasjonene etter en individuell vurdering av det enkelte tilfelle og gjennomføring av
kjørevurdering.
Vedlagt følger Helsedirektoratets høringsnotat. Notatet er i hovedsak utarbeidet av
Helsedirektoratet, men sendes av formelle årsaker på høring av Vegdirektoratet.
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Helsedirektoratet har ansvar for å utarbeide helsekravene i førerkortforskriftens vedlegg 1,
men det er Vegdirektoratet som er delegert forskriftsmyndighet for førerkortforskriften.
Utkastet til endringsforskrift inneholder forslag om endring av førerkortforskriften § 45, som
åpner adgang for etter en individuell vurdering å videreføre allerede innvilgede
dispensasjoner for denne spesifikke gruppen fram til 30. september 2029. Dispensasjon gis
av fylkesmannen for inntil 5 år om gangen, og det skal gjøres en medisinskfaglig vurdering i
tillegg til at det skal gjennomføres en praktisk kjørevurdering hos Statens vegvesen.
Høringsfristen er 20.08.2019. Høringssvar sendes elektronisk enten via høringsportalen på
www.vegvesen.no eller som e-post til firmapost@vegvesen.no. Alternativt kan
høringsinnspill sendes per post til: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep,
0033 Oslo.
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