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Statens vegvesen  Abels gate 5 Statens vegvesen 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Trafikant og kjøretøy Kurt Jarle Ottesen / 22073334 21/60630-1    19.04.2021 

     

      

Høring - fritak fra krav om skjerming av hjul på eldre biler og amatørbygde 

biler 

Statens vegvesen foreslår – etter ønske fra Amcar (American Car Club of Norway) – å fjerne 

kravet til skjerming av hjul på biler med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere. I tillegg foreslås 

samme fritak for biler som godkjennes etter amatørbyggregelverket når bilen bygges med 

karosseri som utseendemessig etterligner bil med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere. 

Unntakene gjelder ikke bil med tvillingmonterte hjul. 

 

Høringen er i all hovedsak basert på saksfremlegg fra Amcar som gir en grundig fremstilling 

av temaet, herunder begrunnelse for hvorfor det ønskes lemping i reglene, relevante 

faktaopplysninger om antall kjøretøy og utviklingen i veistandarden (grusdekke vs. fast 

dekke), samt hvordan dette er regulert i Sverige.  

 

Høringsdokumentene  

Dokumentene er i tillegg til denne oversendelsen også tilgjengelig i elektronisk form på våre 

nettsider www.vegvesen.no/hoeringer: 
 

• Informasjon om høring 

• Vedlegg 1 - Høringsnotat med forslag til endringsforskrift 

• Vedlegg 2 – Brev med vedlegg fra Amcar til Statens vegvesen 26. januar 2021 

 

Høringsfrist  

Vi ber om at innspill til forslaget er innkommet til oss senest 7. juni 2021. Svar som kommer 

inn etter denne fristen kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til. Dersom det av særlige 

grunner er behov for lengre høringsfrist, kan forespørsel om dette oversendes oss. 

 

http://www.vegvesen.no/hoeringer
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Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill lastes opp elektronisk via funksjonen som 

er tilgjengelig under selve høringen på våre nettsider, eller sendes som e-post til 

firmapost@vegvesen.no. 

 

Alternativt kan innspill sendes pr. post til: 
 

Statens vegvesen  

Postboks 1010 Nordre Ål  

2605 LILLEHAMMER 

 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/60630 både når høringssvar sendes inn på  

e-post og pr. post. 

 

Dersom noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem. 

  

Dersom det oppdages at vi har uteglemt sentrale høringsinstanser som burde vært på 

høringslisten, ber vi om tilbakemelding på dette. 

 

 

Statens vegvesen Kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

 

Espen Andersson 

avdelingsdirektør Kurt Ottesen 

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

 

Vedlegg: 2 

  

Likelydende brev sendt til 

AMCAR AS, Østre Rosten 4A, 7075 TILLER 

BILIMPORTØRENES LANDSFORENING, Økernveien 99, 0579 OSLO 

Dekkimportørenes forening,  

Frie Bilimportørers Forening, Nesttunveien 14, 5232 PARADIS 

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB, Postboks 6322 Etterstad, 0605 OSLO 

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, Øvre Slottsgate 2 B, 0157 OSLO 

NORGES AUTOMOBIL FORBUND, Postboks 9343 Grønland, 0135 OSLO 

Norges Bilbransjeforbund, Postboks 5486 Majorstuen, 0305 OSLO 

Norges Motorsportforbund,  

Norsk Veteranvogn Klubb,  

POLITIDIREKTORATET, Postboks 2090 Vika, 0031 OSLO 

mailto:firmapost@vegvesen.no
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 

The Scandinavian Tire & Rim Organization, Långskeppsgatan 7, 168 53 Bromma, Sverige 

TRYGG TRAFIKK, Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 OSLO 

UTRYKNINGSPOLITIET, Postboks 100, 3291 STAVERN 

 


