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Høring - Forslag om endringer i trafikkopplæringsforskriften og 

utrykningsforskriften 

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i forskrift av 1. 

oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. 

(trafikkopplæringsforskriften) og forslag til endringer i forskrift av 12. juni 2009 nr. 637 om 

krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften). 

 

Endringsforslagene fremmes som følge av at vegtrafikkloven § 27 ble betydelig endret ved 

endringslov 3. april 2020 nr. 18 og at loven fikk en ny bestemmelse i § 29a. Formålet med 

endringene var blant annet å sikre tydeligere lovhjemler for dagens forskriftsreguleringer 

knyttet til godkjenning og tilsyn. Tilsynshjemlene følger nå direkte av ordlyden i vtrl. §§ 27 

og 29a.  

 

Det ble videre etablert hjemmel for enkelte nye forskriftsreguleringer. Dette for å sikre at 

føreropplæringen har god kvalitet og at tilsynsmyndighetene har de rette virkemidlene for å 

reagere mot brudd på regelverket, også mot ulovlig trafikkopplæringsvirksomhet. Det 

overordnede formålet med endringene i vegtrafikkloven er å styrke trafikksikkerheten. 

Endringene vil videre gi en bedre sammenheng med lignende godkjennings- og tilsynsregler 

på andre områder innenfor vegtrafikklovgivningen. 

 

Med bakgrunn i endringene i vtrl. § 27 og den nye bestemmelsen i § 29a er det foreslått å 

gjøre en del endringer i både trafikkopplæringsforskriften og utrykningsforskriften. 
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Høringsdokumentene  

Høringsnotatet er i tillegg til denne oversendelsen også tilgjengelig i elektronisk form på 

våre nettsider www.vegvesen.no/hoeringer:  

• Vedlegg 1 - Høringsnotat  

• Vedlegg 2 – Forslag til endringsforskrifter 

• Vedlegg 3 - Høringsinstanser 

 

Vi gjør høringsinstansene oppmerksomme på at høringsoppsummeringen kun vil bli 

tilgjengeliggjort på www.vegvesen.no/hoeringer.  

 

Høringsfrist  

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 10. april 2022. Svar som kommer inn etter 

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

 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill lastes opp elektronisk 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 21/249842 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 

Trafikant og kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Frode Børstad 

 avdelingsdirektør 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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