
 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 8142 Dep       
0033 OSLO Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Politidirektoratet 

Postboks 8051 Dep 

0031 OSLO 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Mari Pettersen / 24016321 16/164201-1    27.10.2016 

     

      

Informasjon om anerkjennelse av svensk rett til å føre personbil med vekt 

over 3500 kg med førerkort klasse B ervervet før 1. juli 1996 

Det fremgår av kommisjonsbeslutning 2014/209/EU om ekvivalenser mellom kategorier av 

førerkort at innehavere av svensk førerkort klasse B med dato for førstegangsutstedelse før 

1. juli 1996, har rett til å føre personbil med egenvekt over 3500 kg. Personer som har fått 

nytt førerkort utstedt etter inndragelse av førerett har imidlertid ikke denne rettighet i 

behold. 

 

Den nevnte rettighet påvirkes ikke av administrative fornyelser og gjelder uavhengig av 

hvilken førerkortmodell vedkommende er innehaver av. Rettigheten er ikke markert på 

førerkortet ved bruk av kode, og må derfor leses ut av dato for førstegangsutstedelse av 

førerkortet. 

 

Rettigheten har frem til nå ikke vært anerkjent i Norge. Begrunnelsen for dette har vært at 

Vegdirektoratet har hatt som standpunkt at slike rettigheter skal markeres på førerkortet 

med en harmonisert førerkortkode, samt en eventuell passende beskrivelse i parentes for at 

den skal anerkjennes i Norge. Dette har særlig vært begrunnet i at håndheving 

vanskeliggjøres av at rettigheten kun fremgår av dato for førstegangsutstedelse. Manglende 

bruk av førerkortkoder gjør det vanskelig for norsk kontrollmyndighet å vite om rettigheten 

er i behold eller ikke. 

  

Etter en nærmere vurdering av våre forpliktelser etter direktiv 2006/126/EF (tredje 

førerkortdirektiv) og beslutning 2014/209/EU har Vegdirektoratet kommet frem til at dagens 

praksis med manglende anerkjennelse ikke kan videreføres. Da den svenske rett til å føre 

personbil med vekt over 3500 kg med førerkort klasse B ervervet før 1. juli 1996 fremgår av 

beslutning 2014/209/EU om ekvivalenser, plikter Norge å anerkjenne rettigheten. Det 

fremgår også direkte av førerkortforskriften § 8-1 første ledd at rettigheter som fremgår av 

beslutning 2014/209/EU gir førerett i Norge. 
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Vegdirektoratet er klar over at det vil være en utfordring å skille mellom de som har 

rettigheten i behold og de som har mistet rettigheten grunnet en tidligere inndragelse av 

førerett. Utfordringer knyttet til kontroll kan imidlertid ikke komme i veien for vår 

anerkjennelse av rettigheten. 

  

Oppsummert betyr dette at innehavere av svensk førerkort klasse B med dato for 

førstegangsutstedelse før 1. juli 1996, og som ikke har fått nytt førerkort utstedt etter 

inndragelse av førerett, altså kan føre personbil med vekt over 3500 kg også i Norge. Vi ber 

om at Politidirektoratet sørger for å informere politidistriktene om at rettigheten skal 

respekteres. 
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