
Det er mulig å søke Statens vegvesen om dispensasjon 
for å kunne kjøre tung motorsykkel med klasse A1 
førerkort. Det vil si at en kan få dispensasjon til å kjøre 
en 175 ccm med førerkort for lett motorsykkel. 

Nedenfor er eksempel på søknad samt svar fra Statens 
vegvesen. 
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terje.flaat@tempoklubben.com

Fra: Andressen, Steinar <Steinar.Andressen@statsbygg.no>
Sendt: onsdag 16. januar 2019 14.39
Til: firmapost-sor@vegvesen.no
Emne: Søknad om dispensasjon

Statens Vegvesen 
Region sør 
 
Søknad om dispensasjon, sertifikat 
Denne søknaden er stilet til regionen da en ansatt ved trafikkstasjonen i Tønsberg sa det var hit jeg måtte søke. 
 
Jeg søker med dette om dispensasjon fra krav om sertifikat A2 for å kunne kjøre min «tunge» motorsykkel type 
Tempo Standard 150cc 1954 mod med kjennetegn H 17970. 
Jeg søker om dispensasjonen med bakgrunn i at sykkelen har 150cc (25cc over krav om A1) har bare 6,5 HK, har en 
toppfart på ca 70 km og ikke vil bli brukt mye. 
Krefter og hastighet er langt under det andre motorsykler kan yte som jeg har lov til å kjøre med mitt A1 sertifikat. 
Søknaden gjelder selvfølgelig kun for denne sykkelen. 
Jeg kan opplyse at sykkelen er original med samme motor som den ble levert med i 1954. 
Det er tidligere gitt dispensasjoner til andre med samme grunnlag for denne type motorsykkel. 
Jeg ønsker ikke å bygge den om til en med 125cc med 12,5 HK selv om de også ble solgt med disse motorene. 
 
Jeg håper på en rask og positiv behandling. 
 
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger så ta kontakt. 
 
Vennlig hilsen 
  
Steinar Andressen 
Gamle Kongevei 13 
3160 Stokke 
Fnr 20105449721 
  
+4795442900 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Frolandsveien 175 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4848 ARENDAL Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

STEINAR ANDRESSEN 

GAMLE KONGEVEI 13 

3160 STOKKE 

  

 

   

 

  

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

Region sør Ellen M Aanonsen / 37059442 19/11752-2    30.01.2019 

     

      

Innvilget søknad om dispensasjon 

Vi viser til søknad om dispensasjon for å kjøre veterankjøretøy (motorsykkel) med førerkort i 

klasse A1, mottatt her 8. august 2018.   

 

Gjelder Steinar Andreassen f. 20. oktober 1954. Du innehar førerkort i klasse A1 og søker 

om dispensasjon for å kjøre motorsykkel med kjennemerke H 17970 og er registrert som 

tung motorsykkel. 

 

Vedtak 

Din søknad om dispensasjon er innvilget. 

 

Dispensasjonen gjelder for Steinar Andreassen, f. 20. oktober 1954. Dispensasjonen er 

personlig og gjelder kun for kjøretøy med kjennemerke H 17970. 

 

Rettslig grunnlag 

I henhold til førerkortforskriften § 2-2 er lett motorsykkel definert som motorsykkel med et 

slagvolum på høyst 125 ccm og en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og 

egenvekt på 0,1 kW/kg. 

 

Regionvegkontoret kan, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra bestemmelsene i denne 

forskriften, når det foreligger særlig tungtveiende grunner jf. førerkortforskriften § 14-3. 

 

Vår vurdering 

Kjøretøyet du søker om dispensasjon for å kjøre har et slagvolum på 150 ccm og en effekt 

på 4,77 kW. Forholdet mellom effekt og egenvekt er på 0,05 kW/kg og ligger dermed godt 

innenfor det som defineres som lett motorsykkel og det er dette som ligger til grunn for vårt 

vedtak. 
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Dette brev må medbringes under kjøring av det aktuelle kjøretøyet. 

 

Klage 

Dette vedtak kan påklages jf vedlagte skjema. Eventuell klage sendes Statens vegvesen 

Region sør for videre ekspedisjon til Vegdirektoratet senest 3 – tre – uker fra mottak av dette 

brev. 

 

 

 

Statens vegvesen Region sør 

Med hilsen 

 

 

 

Guri L. Rokkones 

leder merkantil enhet Agder Aanonsen Ellen M 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 1 
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(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans 

STEINAR ANDRESSEN 

GAMLE KONGEVEI 13 

3160 STOKKE 

 

 

Vegdirektoratet 

 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 

Klagerett 

Hvem kan De klage til? 

Klagefrist 

Rett til å kreve begrunnelse 

Innholdet i klagen 

Utsetting av gjennom- 

føringen av vedtaket 

Rett til å se saksdoku- 

mentene og til å kreve 

veiledning 

Kostnader ved klagesaken 

Klage til  

Sivilombudsmannen 

De har rett til å klage over vedtaket. 

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar 

klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4). 

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for 

oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. 

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 

fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse 

før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 

De må presisere 

 hvilket vedtak De klager over 

 årsaken til at De klager 

 den eller de endringer som De ønsker 

 eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

Klagen må undertegnes. 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid 

søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er 

avgjort. 

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med  

oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om 

framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. 

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om 

fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 

Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 

Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader 

som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage- 

instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, 

kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman- 

nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin  

vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om  

det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i 

saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage  

avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere 

bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 

Særlige opplysninger 

      

X-0073 B (Godkj. 05-95) Elektronisk utgave 
 

  

(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) 

Statens vegvesen Region sør 

Postboks 723, Stoa 

4808 ARENDAL 

 

 

Melding om rett til å klage over 

forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

(2) Dato 

29. januar 2019 

Statens fellesblankett 
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