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Høring om forslag til forskrift om endringer i forskrift om midlertidig 

forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og 

yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) 

  

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift av 

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

og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) 

 

Høringen gjelder opphevelse av 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. 

 

Forordning 2020/698/EU ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. mai 2020 og innlemmet i EØS-

avtalen 18. juni 2020. Forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til Covid-19 

gjennomfører bestemmelsene i norsk rett og ble vedtatt av Samferdselsdepartementet 18. 

juni 2020. 

 

Midlertidig forlengelse av utløpt førerett og yrkessjåførkompetanse reguleres nå gjennom 

forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til Covid-19. Deler av forskrift om 

midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse 

(ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) må derfor oppheves. Utløpt førerett for 

personer over 80 år reguleres fortsatt av sistnevnte forskrift. Det samme gjelder midlertidig 

forlengelse av utrykningskompetanse. 
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Høringsfristen er satt til 26. juli. Endringene er knyttet til implementeringen av en rettsakt 

som nå er inntatt i EØS-avtalen. Ettersom endringene er knyttet til en EØS-sak skal 

høringsfristen tilpasses den tiden som er til rådighet jf. Utredningsinstruksen 3-3. 

Forordningen er vedtatt av EU-Kommisjonen som et nødvendig tiltak i den pågående 

situasjonen med koronavirus, og er innført på kort tid og med korte frister for 

medlemslandene til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. Forordningen ble gjennomført 

i norsk rett ved forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til Covid-19, som 

trådte i kraft 18. juni 2020. Bestemmelsene i forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt 

førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i 

forbindelse med koronavirus) foreslås opphevet fra 1. august 2020. Som en følge av dette 

må høringsfrist være i slutten av juli. 

 

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 20/57522 dersom høringssvar sendes inn på e-post 

eller pr. post. 

 

Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 26. juli 2020. Svar som kommer 

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

 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Dag Terje Langnes 

 fung. avdelingsdirektør 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

http://www.vegvesen.no/hoeringer
mailto:firmapost@vegvesen.no
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Likelydende brev sendt til 

AHA70 Brukerstøtte 

AHA70 Brukerstøtte 

AHA00 Brukertjenester 

AHA00 Brukertjenester 

AFA10 Fag Utekontroll 

AFA10 Fag Utekontroll 

AFA00 Utekontroll 

AFA00 Utekontroll 

LEA00 Veg- og trafikkjuridisk 

LEA00 Veg- og trafikkjuridisk 

 


