
 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 
Trafikant og kjøretøy firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
        
        
 

Høringsinstansene 
 
   
   
    
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Trafikant og kjøretøy Tora Wenberg Kaspersen / 

45972581 
20/188925-6    11.10.2022 

     
      

Høring om forslag til endringer i yrkessjåførforskriften 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift om 
grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften). 
 
Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for oversendelse av 
høringen til berørte underinstanser. Høringsinstansene kan gjerne videreformidle høringen 
til også andre aktuelle interessenter som ikke står på høringslisten.  
 
Innhold i høringen 
Statens vegvesen har sett et behov for å gjøre endringer i yrkessjåførforskriften i form av 
presiseringer, justeringer og korrigeringer. I bestemmelsene om unntak, definisjoner, krav 
om førerett, gyldighet og utstedelse av kompetansebevis er det foreslått noen presiseringer. 
I bestemmelsene om innhold i etterutdanning presiseres krav til kjøretøy for bruk i 
etterutdanningen innen godstransport.  
 
De fleste endringene har ingen inngripende betydning. Det er ikke meningen at reglene skal 
få materielle endringer, men regelverket skal være enkelte å forholde seg til.  
 
Høringssvar og frist  
Høringsfristen er satt til 22. november 2022.  
 
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.  
  

http://www.vegvesen.no/hoeringer
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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 20/188925 dersom høringssvar sendes inn på e-post 
eller pr. post. 
 
Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 22. november 2022. Svar som 
kommer inn etter den fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. 
 
 
Trafikant og kjøretøy  
Med hilsen 
 
 
 
Bodil Rønning Dreyer  
direktør  Heidi-Kristin Herbst 
 avdelingsdirektør  
  
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
 
 
Vedlegg: 3 
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