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Høring om endring av førerkortforskriften 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 

nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften). 

 

Den foreslåtte endringen er en tilføyelse i førerkortforskriften § 14-1 av Helseklage som 

klageinstans for vedtak fattet av fylkesmennene etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 

tredje ledd om adgang til videreføring av dispensasjon for førerett for tunge klasser for 

personer med syn på bare ett øye. I tillegg tilføyes i vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1 at 

fylkesmannen er førsteinstans i slike saker. 

Høringen vil bli oppsummert sammen med høring som ble sendt ut 3. juli 2020.  

 

Høringsfrist 

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 13. oktober 2020. Svar som kommer inn etter 

denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. 

 

Høringssvar kan enten: 

 lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 

 sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 

 sendes pr. post til: 

Statens vegvesen  

Postboks 1010 Nordre Ål  

2605 LILLEHAMMER 

 

mailto:firmapost@vegvesen.no
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Vennligst oppgi vårt referansenummer 20/122447 dersom høringssvar sendes inn på e-post 

eller pr. post. 

 

  

 

Trafikant og kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

Bodil Rønning Dreyer       Henning Harsem 

direktør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 – Høringsnotat og endringsforskrift 

Høring om forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trafikant og kjøretøy, 

Trafikant 

31. august 2020 
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DEL I - HØRINGSNOTAT 

1 Innledning 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 

nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften).  

Den foreslåtte endringen er en tilføyelse i førerkortforskriften § 14-1 av Helseklage som 

klageinstans for vedtak fattet av fylkesmennene etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 

tredje ledd om adgang til videreføring av dispensasjon for førerett for tunge klasser for 

personer med syn på bare ett øye. I tillegg tilføyes i vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1 at 

fylkesmannen er førsteinstans i slike saker. 

Høringen vil bli oppsummert sammen med høring som ble sendt ut 3. juli 2020.  

2 Bakgrunn for høringen 

Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 tredje ledd ble endret fra 17. september 2019. Ved 

forskriftsendringen ble det innført en bestemmelse om mulighet for dispensasjon for 

førerett i tunge klasser for personer med syn på bare ett øye. Søknader om dispensasjon 

etter bestemmelsen behandles av fylkesmannsembetene. Da forskriften ble endret ble det 

ved en forglemmelse ikke tilføyd i forskriften informasjon om hvem som skal behandle disse 

søknadene. Dette må tilføyes i førerkortforskriften slik at det fremgår hvem som skal 

behandle søknader og klager etter bestemmelsen. 

3 Endringer i førerkortforskriften 

3.1 Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1 

3.1.1 Gjeldende rett 

Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1 lyder: 

«Følgende gjelder ved søknad om dispensasjon for personer med syn på bare ett øye 

1. Førerkortinnehavere med syn på bare ett øye kan søke om fornyelse av dispensasjon for 

førerkortgruppe 2 og 3, dersom dispensasjonen ble innvilget første gang før 1. oktober 

2016 og når det er: 

a. fremlagt helseattest som etter en medisinskfaglig vurdering viser at søker ikke utgjør en 

fare for trafikksikkerheten 

b. fremlagt attest fra Statens vegvesen med anbefaling av førerett etter gjennomført 

kjørevurdering 

c. tungtveiende grunner for videreføring utover 30. september 2019.» 
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3.1.2 Begrunnelse for endring 

Det er nødvendig å tilføye i bestemmelsen at vedtak om eventuell dispensasjon skal fattes av 

fylkesmannsembetet på søkerens hjemsted. 

 

3.1.3 Forslag til endret forskriftstekst 

Det foreslås følgende endring av vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1. Endringene er markert 

med kursiv. 

 

«Følgende gjelder ved søknad om dispensasjon for personer med syn på bare ett øye 

1. Førerkortinnehavere med syn på bare ett øye kan søke Fylkesmannen om fornyelse av 

dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3, dersom dispensasjonen ble innvilget første gang 

før 1. oktober 2016 og når det er: 

a. fremlagt helseattest som etter en medisinskfaglig vurdering viser at søker ikke utgjør en 

fare for trafikksikkerheten 

b. fremlagt attest fra Statens vegvesen med anbefaling av førerett etter gjennomført 

kjørevurdering 

c. tungtveiende grunner for videreføring utover 30. september 2019.» 

 

3.2 Førerkortforskriften § 14-1 tredje ledd 

3.2.1 Gjeldende rett 

Førerkortforskriften § 14-1 tredje ledd lyder: 

«Klage over fylkesmannens vedtak etter vedlegg 1 § 7 avgjøres av Helseklage. 

Klage over Statens vegvesens vedtak etter vedlegg 1 § 41 tredje ledd avgjøres av 

Vegdirektoratet» 

 

3.2.2 Begrunnelse for endring 

Det er nødvendig å presisere i § 14-1 tredje ledd at også klager på vedtak etter vedlegg 1 § 

45 tredje ledd som fattes av fylkesmannen skal behandles av Helseklage. 

 

3.2.3 Forslag til endret forskriftstekst 

Det foreslås følgende endring av § 14-1. Endringene er markert med kursiv. 
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«Klage over fylkesmannens vedtak etter vedlegg 1 § 7 og vedlegg 1 § 45 

tredje ledd avgjøres av Helseklage. Klage over Statens vegvesens vedtak etter vedlegg 

1 § 41 tredje ledd avgjøres av Vegdirektoratet» 

4 Økonomiske og administrative konsekvenser for endringer i 

førerkortforskriften 

Endringen medfører ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. 

5 Høringsfrist 

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 13. oktober 2020. Svar som kommer inn etter 

denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. 

Høringssvar kan enten: 

 lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 

 sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 

 sendes pr. post til: 

Statens vegvesen  

Postboks 1010 Nordre Ål  

2605 LILLEHAMMER 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 20/122447 dersom høringssvar sendes inn på e-post 

eller pr. post. 

 

  

mailto:firmapost@vegvesen.no
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DEL II - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING I 

FØRERKORTFORSKRIFTEN 

 

I 

 

I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) gjøres følgende 

endringer: 

 

§ 14-1 tredje ledd skal lyde: 

 

Klage over fylkesmannens vedtak etter vedlegg 1 § 7 og vedlegg 1 § 45 tredje ledd 

avgjøres av Helseklage. Klage over Statens vegvesens vedtak etter vedlegg 1 § 41 tredje ledd 

avgjøres av Vegdirektoratet. 

 

Vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1 skal lyde: 

 

Følgende gjelder ved søknad om dispensasjon for personer med syn på bare ett øye 

1. Førerkortinnehavere med syn på bare ett øye kan søke Fylkesmannen om fornyelse av 

dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3, dersom dispensasjonen ble innvilget første gang 

før 1. oktober 2016 og når det er: 

a. fremlagt helseattest som etter en medisinskfaglig vurdering viser at søker ikke utgjør en 

fare for trafikksikkerheten 

b. fremlagt attest fra Statens vegvesen med anbefaling av førerett etter gjennomført 

kjørevurdering 

c. tungtveiende grunner for videreføring utover 30. september 2019. 

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. november 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2 – Høringsinstanser 

Høring om forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trafikant og kjøretøy, 

Trafikant 

31. august 2020 
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Høringsinstanser 
 

Departement 

Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no  

Barne- og familiedepartementet postmottak@bld.dep.no  

Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no  

Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no  

Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no  

Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no  

Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no  

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

postmottak@kmd.dep.no  

Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no  

Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no  

Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no  

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no  

Olje- og energidepartementet postmottak@oed.dep.no  

Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no  

Utenriksdepartementet post@mfa.no  

 

Direktorat  m.m. 

Direktoratet for Arbeidstilsynet post@arbeidstilsynet.no  

Direktoratet for eHelse postmottak@ehelse.no  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap 

postmottak@dsb.no  

Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no  

Politidirektoratet politidirektoratet@politiet.no  

Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no  

  

Likestillings- og diskrimineringsombudet mla@ldo.no  

Sametinget samediggi@samediggi.no  

Sivilombudsmannen postmottak@sivilombudsmannen.no  

Sysselmannen på Svalbard firmapost@sysselmannen.no  

 

Fylkesmenn 

Fylkesmannen i Agder fmagpost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Oslo og Viken fmovpost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark  fmtfpost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Innlandet fminpost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Vestland  fmvlpost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fmmrpost@fylkesmannen.no  
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mailto:postmottak@nfd.dep.no
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mailto:post@mfa.no
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Fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Trøndelag  fmtlpost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Rogaland  fmropost@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fmvtpost@fylkesmannen.no  

 

Fylkeskommuner 

Viken fylkeskommune post@viken.no  

Troms og Finnmark fylkeskommune postmottak@tffk.no  

Innlandet fylkeskommune post@innlandetfylke.no  

Vestland fylkeskommune post@vlfk.no  

Møre og Romsdal fylkeskommune post@mrfylke.no  

Nordland fylkeskommune post@nfk.no  

Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no  

Rogaland fylkeskommune firmapost@rogfk.no  

Agder fylkeskommune postmottak@agderfk.no  

Vestfold og Telemark fylkeskommune post@vtfk.no  

 

Pol it i  

Politiets fellesforbund  pf@pf.no  

Politihøgskolen postmottak@phs.no  

Utrykningspolitiet post.up@politiet.no  

 

Helse 

Helseklage post@helseklage.no  

Helse Sør-Øst RHF postmottak@helse-sorost.no  

Helse Vest RHF postmottak@helse-vest.no  

Helse Midt-Norge RHF postmottak@helse-midt.no  

Helse Nord RHF postmottak@helse-nord.no  

Statens helsetilsyn  postmottak@helsetilsynet.no  

Spesialsykehuset for epilepsi post@oslo-universitetssykehus.no  

  

Allmennlegeforeningen af@legeforeningen.no  

Den norske legeforening legeforeningen@legeforeningen.no  

Diabetesforbundet  post@diabetes.no  

Folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet@fhi.no  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon post@ffo.no  

Nasjonal kompetansetjeneste for TSB tsb@ous-hf.no  

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 

helse 

post@aldringoghelse.no  

Norges Epilepsiforbund post@epilepsi.no  

Norges Handikapforbund nhf@nhf.no  

Norges Optikerforbund synsinfo@optikerforbund.no  

 

  

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no
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mailto:post@mrfylke.no
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mailto:postmottak@agderfk.no
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Utdanning 

Høgskolen Hedmark postmottak@hihm.no  

Nord universitet postmottak@nord.no  

Oslo Met post@hioa.no  

 

Øvrige 

Akademikerne post@akademikerne.no  

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER post@spekter.no  

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund atl@atl.no  

Fagforbundet FKOslo@fagforbundet.no  

Fellesforbundet post@fellesforbundet.no  

Kongelig Norsk Automobilklub  kna@kna.no  

Landsorganisasjonen i Norge  lo@lo.no  

Lastebileiernes Forening  post@lastebil.no  

Maskinentreprenørenes Forbund firmapost@mef.no  

MA – Rusfri Trafikk ma@marusfritrafikk.no  

NAF  informasjonsavdelingen@naf.no  

NHO Logistikk- og transport firmapost@nholt.no  

NHO Reiseliv post@nhoreiseliv.no  

NHO Transport  post@transport.no  

NMCU nmcu@nmcu.org   

Nord-Norsk Trafikksenter firmapost@nnts.no  

Norges Bilbransjeforbund  firmapost@nbf.no  

Norges Bilsportforbund info@bilsport.no  

Norges Bondelag  bondelaget@bondelaget.no  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag  post@smabrukarlaget.no  

Norges Caravanbransjeforbund  post@caravanbransjen.no  

Norges Lastebileier-Forbund  post@lastebil.no  

Norges Motorsportforbund nmf@nmfsport.no  

Norges Røde Kors Hjelpekorps post@redcross.no  

Norges Taxiforbund  post@nortaxi.no  

Norges Turbileierforbund  norges.turbileierforbund@gmail.com  

Norsk Arbeidsmandsforbund  norsk@arbmand.no  

Norsk Førstehjelpsråd post@norskforstehjelpsrad.no  

Norsk Bobilforening  post@bobilforeningen.no  

Norsk Tjenestemannslag post@ntl.no  

Norsk Trafikkmedisinsk Forening  inggard.lereim@ntnu.no  

Norsk Bobil og Caravan Club  post@nbocc.no  

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO  firmapost@nho.no  

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon  post@nso.no  

PARAT  post@parat.com  

Personskadeforbundet LTN  post@personskadeforbundet.no  

Pensjonistforbundet pf@pensjonistforbundet.no  
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Opplysningsrådet for Veitrafikken  firmapost@ofv.no  

SOTIN post@sotin.no  

Transportøkonomisk institutt toi@toi.no  

Trafikkforum AS  morten@trafikkforum.no  

Trygg Trafikk  hovedkontor@tryggtrafikk.no  

Viking Redningstjeneste  viking@vikingredning.no  

Yrkestrafikkforbundet  post@ytf.no  

YS post@ys.no  

 

 

mailto:firmapost@ofv.no
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