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Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og 

trafikkopplæringsforskriften 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til endringer i førerkortforskriften og 

trafikkopplæringsforskriften. 

 

Forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften 

Høringen gjelder forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften som følge av direktiv 

2020/612/EU. Direktivet inneholder endringer om i hvilke tilfeller en praktisk prøve avlagt 

med automatgir skal avmerkes med kode 78 i førerkortet og en endring i kravet til 

prøvekjøretøy ved praktisk prøve i klasse A2. Norsk rett samsvarer allerede i stor grad med 

de endringene som fremkommer av direktivet.  

 

I tillegg foreslår vi å fjerne muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som et 17 timers 

kurs i ungdomsskolen. Muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en integrert del 

av valgfag trafikk i ungdomsskolen videreføres 

 

Forslag til endringer i førerkortforskriften 

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til endringer i førerkortforskriften vedlegg 1 om 

helsekrav. Forslaget sendes av formelle årsaker på høring av Statens vegvesen. Endringene 

gjelder i hovedsak bestemmelser knyttet til diabetes, herunder varighet av førerett i tilfeller 

hvor førerkortinnehaveren har diabetes som behandles med insulin eller andre 

blodsukkersenkende medisiner hvor det gis en frist for personer i denne gruppen som ikke 

har oppdatert førerkortet sitt siden krav om tidsbegrensning ble innført i 2010 til å oppsøke  
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Statens vegvesen for å få utstedt førerkort med tidsbegrensning. Fristen foreslås satt til 

1. januar 2022. Det foreslås også at personer som har kostholdsregulert diabetes og ikke 

har behov for blodsukkersenkende legemidler skal kunne få førerett med vanlig varighet for 

alle førerkortgrupper. Videre gjøres endringer i bestemmelsene om epilepsi og 

epilepsilignende anfall.  

 

I tillegg foreslås enkelte mindre endringer og korrigeringer i forskriftstekstene. 

 

Høringssvar og frist 

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.  

 

Høringsnotat, forslag til endringsforskrift og liste over høringsinstansene følger som vedlegg 

til dette høringsbrevet. Dokumentene er også tilgjengelige på våre nettsider 

www.vegvesen.no/hoeringer . Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for, og 

eventuelt sørger for, oversendelse av høringen til berørte underinstanser. 

 

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.  

 

Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 1. oktober 2020. Svar som 

kommer inn etter denne fristen, kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til. 

 

 

Trafikant og kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Henning Harsem 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 3 
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