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Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. 

januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften). 

 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for og sørger for oversendelse av høringen 

til berørte underinstanser.  

 

Innhold i høringen 

Personer som har diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, og som per 

i dag har førerkort i klasse AM, S, T, A1, A2, A, B og BE med lengre varighet enn fem år må 

fremlegge helseattest og fornye førerkortet innen 1. januar 2022. Dette betyr at disse 

førerkortinnehaverne må gjennomføre helseundersøkelse og få utstedt helseattest, og 

deretter henvende seg til Statens vegvesen for å få utstedt et nytt førerkort med maksimalt 

fem års gyldighet.  

 

For å redusere belastningen på fastlegene under den pågående covid-19-pandemien, 

foreslås det en utsettelse av fristen for å gjennomføre den påkrevde fornyelsen av 

førerkortet.  Det foreslås at fristen for å gjennomføre førerkortfornyelse for personer med 

diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler settes til 1. januar 2023. 

Videre foreslås det presiseringer i førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 30 og 31 om helsekrav 

for diabetes. Disse endringsforslagene er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. 

 

Statens vegvesen foreslår også at unntaksregel fastsatt i førerkortforskriften § 3-5 andre 

ledd nr. 4 oppheves, da denne bestemmelsen ved en feiltakelse i 2019 ble vedtatt med 

ikrafttredelsesdato på et for tidlig tidspunkt. Bestemmelsen inneholder en nasjonal 

unntaksregel fra vektbegrensningen i førerkortklasse B som innebærer at 
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førerkortinnehavere med førerkortklasse B på visse vilkår kan føre kjøretøy med alternativt 

drivstoff med en tillatt totalvekt mer enn 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg.  

 

Det foreslås også at det gis et unntak fra regler om utfasing av norsk førerkortmodell (N2) 

for personer som har meldt flytting ut av Norge. 

 

Høringsfrist og høringssvar 

Høringsfristen er satt til 1. juli 2021.  

 

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

til dette høringsbrevet. Dokumentene er også tilgjengelige på våre nettsider 

www.vegvesen.no/hoeringer. 

 

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 

Trafikant og kjøretøy 

Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 LILLEHAMMER 

 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/96490 dersom høringssvar sendes inn på e-post 

eller pr. post. 

 

Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 1. juli 2021. Svar som kommer inn 

etter denne fristen, kan ikke påregnes 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. 
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