
 

 

 

 

  

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 Henriette Spanthus Bjørnfeldt /  

22073000 

19/178078-1    05.07.2019 

     

      

Høring om endring av førerkortforskriften 

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

førerkortforskriften.  

 

Vegdirektoratet er av Samferdselsdepartementet bedt om å legge til rette for at personer 

som ikke har fast bopel i Norge kan få førerett for snøscooter i Norge.  

 

Det foreslås at personer uten fast bopel i Norge kan få utstedt et vedtak fra Statens vegvesen 

som dokumentasjon på førerett i klasse S i Norge. Det er en forutsetning at vedkommende 

er innehaver av et gyldig utenlandsk førerkort som anerkjennes etter kapittel 8 med minst én 

internasjonal klasse, har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoretisk prøve i 

klasse S etter trafikkopplæringsforskriften, og før utstedelse dokumenterer et arbeidsforhold 

i Norge som innebærer kjøring med snøscooter. Vedtaksbrev og gyldig førerkort må 

medbringes unders kjøring.  

 

Vegdirektoratet ønsker å legge til rette for at personer som har et norsk førerkort i modell 

N1 («grønn bok») og som har meldt flytting ut av Norge, fortsatt kan benyttet dette for 

kjøring i Norge når de er på besøk her i landet. Førerkort etter denne modellen skal etter 

dagens regler utfases innen 1. januar 2020, og vil ikke være gyldig for kjøring etter denne 

datoen. Det foreslås at personer uten fast bopel i Norge unntas fra denne bestemmelsen.  

 

Det foreslås samtidig presiseringer i utfasingsreglene slik at det fremkommer klart av 

ordlyden at de aktuelle førerkortmodellene blir ugyldige som dokumentasjon for 

førerrettigheter etter angitt frist, med mindre unntak er gitt.  
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Høringsdokumentene og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på våre nettsider 

www.vegvesen.no under offentlige høringer. 

 

Vi ber om at høringsinstansenes uttalelser innen 1. september 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 6706 Etterstad, 0609 Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikant og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Ingrid M. H. Lutnæs 

fungerende direktør   Synnøve Olsen Vebostad  

   seksjonssjef 

  

 

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 

67260 Trafikant- og kjøretøytjenester 

 


