
Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og 
yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus)  

 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 17.03.2020 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) §§ 24 og 29, forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) § 14-3, 
forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring 
(utrykningsforskriften) § 41, forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for 
yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) § 55, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462, delegeringsvedtak 
29. september 2003 nr. 1196, delegeringsvedtak 7. februar 2008 nr. 111. 

 

I 

§ 1 Virkeområde 

Denne forskriften gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, 
utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften.  

Forskriften gjelder midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og 
yrkessjåførkompetanse, i henhold til de tidsperiodene som er nærmere angitt i §§ 2 til 4 i denne 
forskriften.  

Forskriften gjelder ikke når føreretten eller utrykningskompetansen har kortere gyldighet enn 
normalt av helsemessige årsaker. 

 

§ 2 Midlertidig forlengelse av utløpt førerett 

Førerett som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes 
til kjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato. 

Førerett som er utløpt i perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 2020 hvor innehaver har 
fylt 80 år, kan benyttes til kjøring i Norge i tre måneder fra utløpsdato.  

 

§ 3 Midlertidig forlengelse av utløpt utrykningskompetanse 

Utrykningskompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 
2020 kan benyttes til utrykningskjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato. 

 

§ 4 Midlertidig forlengelse av utløpt yrkessjåførkompetanse 

Yrkessjåførkompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 
2020 kan benyttes i Norge i seks måneder fra utløpsdato. 

 

II 

Forskriften trer i kraft straks og oppheves 1. april 2021. 


