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Dispensasjon fra forskrift om førerkort, tekniske krav og krav om
godkjenning og registrering for enkelte grener motorsport.
Vi viser til søknad 24. april 2018 om en ny presisering av virkeområdet for § 2 i forskrift 15.
januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen
bruk av go-kart (motorsportforskriften) for grenene drifting og bakkeløp.
Sakens bakgrunn og søkers anførsler
Etter §§ 2 og 3 i motorsportforskriften er kjøretøy som brukes i motorsport som nevnt i § 2
unntatt fra tekniske krav, krav til godkjenning, krav om registrering og krav til førerkort og
minstealder. Det er i stedet forbundene nevnt i § 1, som fastsetter alders- og
opplæringskrav og som er ansvarlig for tilsyn med kjøretøyene.
Siden forskriften ble vedtatt i 2001 har det på den internasjonale bilsportarenaen blitt
utviklet nye grener. Ettersom listen i § 2 er uttømmende, har disse nye grenene måttet følge
de alminnelige reglene i vegtrafikkloven. Norsk Bilsportforbund (heretter NBF) søkte derfor til
Vegdirektoratet i 2010 og ba om at også grenene formula production, autoslalom, offroad,
rally (SS/SP) og rallycross kunne bli unntatt de nevnte krav. Vegdirektoratet fattet en
utvidende presisering av § 2 i forskriften med ett års gyldighet. Dette har siden blitt søkt om
på våren hvert år. Vegdirektoratet har gjort en likelydende utvidende presisering av § 2 hvert
år, også for 2018 sesongen.
Søknadene omfattet også grenene drifting og bakkeløp, men for disse er det ikke gjort
unntak – med den følge at vegtrafikklovens regler om tekniske krav, krav til godkjenning,
krav om registrering og krav til førerkort og minstealder gjelder. For å gi dispensasjon for
også disse grenene ønsket Vegdirektoratet mer informasjon om grenene, herunder hvordan
de er organisert og i praksis utføres. Slik informasjon ble ettersendt 5. juni 2018. Det er nå
bedt om en tilsvarende dispensasjon for også disse grenene.
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Rettslig grunnlag
Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) § 14-3 første ledd
viser til at «Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra denne forskrift.»
Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og
utstyr (kjøretøyforskriften) §1-11 nr. 1 gir Vegdirektoratet hjemmel til å gjøre unntak fra
forskriften.
Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) § 6-2 sier at
Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra forskriftens bestemmelser.
Vegdirektoratets vurderinger
Det er viktig at utøvelse av motorsport skjer på en sikker måte innenfor de rammene som
utøvelse av motorsport setter. Det finnes i dag et omfattende regelverk i klubbene som
bidrar til å sikre at motorsport skjer på en trygg måte i Norge. Dette har også vist seg ved at
det er svært få alvorlige ulykker i motorsporten.
Vegdirektoratet har gjort tilsvarende unntak fra de nevnte forskrifter for lignende grener i
over ti år. Vi kan ikke se at de grenene det nå søkes om innebærer større fare for ulykker
enn de som allerede er tillatt. Grenene er ikke nye, men har frem til nå måttet følge
vegtrafikklovens regler om tekniske krav, krav til godkjenning, krav om registrering og krav
til førerkort og minstealder og hasthetsgrenser. Vi ser derfor ingen grunn til at også disse to
grene skal være tillatt, innenfor forbundets regelverk.
Konklusjon
Etter drøftelsen ovenfor innvilges dispensasjon til at grenene drifting og bakkeløp unntas
reglene om tekniske krav, krav til godkjenning, krav om registrering og krav til førerkort og
minstealder slik det er gjort for andre grener i motorsportforskriften § 2, og at disse må
følge NBFs alders- og opplæringskrav og at NBF er ansvarlig for tilsyn med kjøretøyene.
Dispensasjonen gjelder for motorsportsesongen 2018.
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