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Høringsoppsummering - endringer i forskrift om midlertidig forlengelse av 

utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse 

  

Statens vegvesen sendte forslag til endringer i forskrift om endring i forskrift av 17. mars 

2020 nr. 323 om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og 

yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) på offentlig 

høring 26. juni 2020. 

 

I høringen ble det foreslått å oppheve forskriftens § 2 første ledd og § 4 om midlertidig 

forlengelse av utløpt førerett og yrkessjåførkompetanse. Bakgrunnen for endringene er at 

midlertidig forlengelse av slike utløpte rettigheter og kompetanser nå er regulert gjennom 

forordning 2020/698/EU, hvilket Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å 

implementere. Fristen for å komme med høringsinnspill var 26. juli 2020. 

 

Samferdselsdepartementet søkte i juni om å utvide de frister forordningen gir for forlengelse 

av utløpt yrkessjåførkompetanse, slik at også yrkessjåførkompetanse utløpt i september blir 

forlenget med syv måneder. Svar på søknaden er ved utsendelse av denne 

høringsoppsummeringen ikke mottatt. Statens vegvesen har derfor i samråd med 

Samferdselsdepartementet besluttet å ikke oppheve den nasjonale forlengelsen for 

yrkessjåførkompetanse som utløper i september, men vil avvente en eventuell endring på 

dette inntil svaret fra ESA foreligger. Endringsforskriften i vedlegg 1 avviker derfor fra det 

opprinnelige endringsforslaget. 
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Vedlagt dette brevet følger høringsoppsummering med endringsforskrift. Oppsummeringen 

med endringsforskrift blir også publisert på våre nettsider www.vegvesen.no/hoeringer 

sammen resten av høringen. 

 

 

Trafikant og kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

 

Espen Andersson 

Fung. direktør Henning Harsem 

 Avdelingsdirektør 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Høringsinstansene,  

AHA70 Brukerstøtte 

AHA00 Brukertjenester 

AFA10 Fag Utekontroll 

AFA00 Utekontroll 

LEA00 Veg- og trafikkjuridisk 

 


