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Oslo, 3. juli 2007

Høringsbrev – omstrukturering av forskrifter om periodisk kontroll av kjøretøy,
kjøretøyverksteder, og kontroll av kjøretøy langs veg
Vi viser til høringsbrev av 19. april 2007, Deres ref. 2006/056705-002, med svarfrist 23. juli.
Bilimportørenes Landsforening / Bilimportørenes Servicekontor har følgende merknader:
Generelt:
Tekn. Leder for PKK og Kjøretøyverksted og Ansvarlig Leder for fartskriververksted må kunne
være samme person, så sant alle funksjoner dekkes på samme sted.
Vi støtter unntak for enklere løsninger, f.eks. for små verksteder / kontrollorganer. I den forbindelse
er det viktig å merke seg at PKK-delen av en virksomhet kan være varierende både i omfang og
mengde, selv om virksomheten totalt er mye større. For å sikre lik praksis, bør dette spesifiseres
nærmere.
Tilgang til utstyr: mulighet for unntak bør være tilstede (s. 4); for eksempel ved defekt / skade må
det foreligge løsning for virksomheten ved venting på reparasjon / nytt utstyr. Dette kan f.eks.
gjelde bremseprøver, avgassmåleinstrument, lydmåler, røykmåler og datautstyr.
Det bør foreligge unntak for bremseprøver da mindre virksomheter i mindre sentrale strøk kan få
en for tung investering i forhold til mengde PKK-kontroller.
Kvalitetssystem: Kreves det separate kvalitetssystemer for hver av de tre kategoriene (Verksted,
PKK-organ, Fartskriververksted)? Det bør være anledning til å inkorporere alle tre systemer i ett
system for hele virksomheten, i de mange tilfeller hvor virksomheten har to eller alle av
ovennevnte funksjoner.
Vi viser f.eks. til NBFs kvalitetssikringssystem av 2004 for verksted og PKK, som vi ikke ser noen
grunn til at ikke skal kunne videreføres, uavhengig av om det omfatter en eller tre forskrifter.
Vi forstår høringsforslaget slik at virksomheter som har NS-EN ISO 9001 oppfyller alle krav til
kvalitetssikringssystem.
Man har eksempler på at enkelte trafikkstasjoner forlanger tilgjengelighet på personalopplysninger
av fortrolig art, utover hva som fremgår av forskriften, slik vi tolker denne.
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Pga. høringens kompleksitet foreslår vi et høringsmøte hvor berørte parter, bl.a. B.I.L. og
NBF, kan være til stede, slik at en del viktige detaljer i de tre forskriftene kan gjennomgås
nærmere før vedtak fattes. Dette vil gi sikkerhet for at evt. uklarheter og/eller misforståelser
unngås.
PKK-forskriften spesielt
Vi er sterkt imot krav om førerkort for aktuell kjøretøyklasse for PKK-kontrollør. Det må være nok
at Teknisk leder / stedfortreder har dette, som for kjøretøyverksted og fartskriververksted. Dette er
for oss et meget viktig punkt.
Krav til fagbrev og relevant praksis for Teknisk leder bør være som for kjøretøyverksted.
Kjøretøyverksted spesielt:
Kjøretøyverkstedkategorier: Alternativer i høringen; Vi foreslår et nytt alternativ 3:
- Bilverksted: Alle typer arb. På alle typer kj.t.
- Bilverksted 01: opp til og med 7.500 kg
- Bilverksted 02: fra 3.500 og opp
Side 10, § 6: Det må være anledning til å reservere seg mot visse typer arbeid, selv om man er
f.eks. ”Bilverksted”. F.eks. må et verksted kunne reservere seg mot arbeid på MC . Tilsv. må et
verksted kunne reservere seg mot visse typer arbeid på fremmedmerker, da mange funksjoner er
merkespesifikke.
§6 i kjøretøyverkstedforskriften sier under alt. 1 pkt a) at man skal kunne utføre alle typer arbeid på
alle typer kjøretøy. I høringsnotatet side 10 under §6 sies av Vegdirektoratet at man ikke finner det
hensiktsmessig å ha en verkstedkategori som i utgangspunktet innebærer at man skal kunne
utføre alle typer arbeid på alle typer kjøretøy….osv.
I tillegg står det at verksted som er blitt godkjent som bilverksted etter dette vil måtte kunne utføre
alle typer arbeid uavhengig av typen kjøretøy……
Videre står det at man ved en godkjenning av et kjøretøyverksted ikke vil kreve at
kjøretøyverkstedene skal kunne påta seg arbeid i samme utstrekning som det kreves av
kontrollorganene…osv.
På side 13, §10 siste avsnitt i høringen presiseres at teknisk leder må ha kompetanse til å utføre
arbeidet på faglig tilfredsstillende måte (er det mekaniker eller teknisk leder som skal utføre
arbeidet ?). Det menes vel etterkontroll.
Det står også i samme avsnitt at verkstedet må avstå fra å foreta arbeid på et kjøretøy uavhengig
av godkjenning dersom det viser seg at teknisk leder ikke innehar nødvendig kompetanse til
arbeidet (kompetansen her menes vel i forbindelse med en sluttkontroll, ikke selve jobben?)
Det bør noe avklaring til i forbindelse med kompetanse og verktøy/utstyr. Det virker som det åpnes
for reservering også når en leser hva som står skrevet. Hvordan vil dette tolkes fra
kontrollmyndighetene ute i distriktene? Ensartet vurdering kan bli vanskelig.
Ved reparasjon på egeneide transportmidler bør det stilles tilsvarende krav som til godkjent
verksted.
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Førerkortkravet: vi støtter fullt ut at ikke alle mekanikere skal ha førerkort på aktuell
kjøretøykategori. Dette prinsippet bør selvsagt gjelde alle typer virksomheter, også kontrollorganer.

Fartskriververksted
Vi vil svare på høringen om fartskriververksted i eget høringssvar, men ser visse logiske
sammenhenger med forskriftene om Kjøretøyverksted og PKK. Derfor nevnes kort følgende
momenter her:
Mulighet til å utføre fartskriverarbeid på egne biler: Det er nødvendig med unntak for
demonstrasjonsbiler, enten disse er registrert eller ikke.
Gebyrsatser: vi er fornøyd med at akkrediteringsløsningen er frafalt. Likevel er vi opptatt av de
forespeilede kostnader: 25.000 for førstegangskontroll og kr. 6.000 i årlig tilsynsgebyr. Vi mener
disse satsene virker i overkant og unødig høye.
Vi ser betenkeligheter ved det prinsipielle i at Statens vegvesen nå ser ut til å skulle dekke inn alle
kostnader (lønnskostnader osv.) ved en del av sin virksomhet gjennom høye gebyrsatser, i stedet
for over statsbudsjettet.
Førerkortkravet: vi støtter fullt ut at ikke alle mekanikere skal ha førerkort på aktuell
kjøretøykategori. Dette synet gjelder som nevnt også for kjøretøyverksteder og kontrollorganer.

Med vennlig hilsen
BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
BILIMPORTØRENES SERVICEKONTOR

Tore Lillemork
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