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Våre strategiske mål fram mot 2030
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Trafikant og kjøretøy: Tilsyn
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● Ansvaret er nasjonalt
– Styring og ansvar for både regelverk og produksjon

● Tema som har betydning:
– Revisjon av bilforskrift
– Landsdekkende dokumentgodkjenning
– Nasjonal småserietypegodkjenning
– Revidert verkstedforskrift

● NY postadresse:  
Statens vegvesen
Postboks 1010 Søre Ål
2605 Lillehammer

Hva betyr dette for BIL



Revidert bilforskrift

• Formålet med revisjonen er å få en forskrift som blir mer oversiktlig og enklere i bruk.

– Tar inn bestemmelser som i dag ligger i kjøretøyforskriften, men som er gjort 
gjeldende gjennom henvisning fra bilforskriften. 

– Tar inn generelle unntak gitt med hjemmel i bilforskriften

– Tar inn rammeforordning (EU) 2018/858

– Tar inn bestemmelser om markedstilsyn 

• Forskriften omstruktureres, herunder rydde opp i en del bestemmelser.

• Ny forskrift sendes på høring ca. 1. februar i år, både nasjonalt og i EØS.

• Forskriften skal tre i kraft ca. 1. juli 2020.

• Forordningen opphever og erstatter gjeldende rammedirektiv 2007/46/EF

Revidert bilforskrift

29.01.2020



Landsdekkende dokumentgodkjenning

● Økt kvalitet, rettsaktenes krav legges til grunn for godkjenning
– Utarbeidelse av kontrollpunkter for TS0 og TS1
– Spesialisering av saksbehandlere innen dokumentkontroll

● Større grad av likebehandling, mindre skjønnsmessig vurdering
– Større grad av lik forskriftsforståelse og praktisering
– Saksbehandling av tekniske dispensasjoner gjennomføres nå sentralt 

gjennom ordningen 
– Utarbeidet hjelpedokumenter for bransjen

● Større grad av forutsigbarhet for bransjen mht. krav
– Større grad av samhandling med bransjen

● Effektiv godkjenningsordning
– Kortere kontrolltid i hall, større utnyttelse av hallkapasiteten
– Færre etterkontroller

● Bruk av selvbetjeningsløsning i forbindelse med dokumentinnsending

Innføring av sentralisert dokumentgodkjenning for 
tunge kjøretøy

29.01.2020



Nasjonal småserietypegodkjenning

• Ny ordning for nasjonal typegodkjenning av varebiler produsert i små serier 
innebærer bl.a. følgende:

– Typegodkjenningen utstedes på nasjonal basis med hjemmel i forskrift om 
godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) § 7.

– Det stilles bl.a. krav til produsenten om sertifisering etter ISO 9001:2008 og egen 
WMI-kode 

– Muliggjør typegodkjenning av standardisert ombygging fra M1 til N1 og montering 
av lasteplan/-skap på ikke komplette chassis

– Maksimalt antall solgte enheter pr. type pr år er 250 stk. Eier av typegodkjenning 
er ansvarlig for overholdelse av antallsbegrensningen  

Nasjonal småserietypegodkjenning

29.01.2020



● § 1 – Ny formålsbestemmelse 
Formålet med forskriften er å sikre at arbeid på kjøretøy utføres slik at hensynet til 
trafikksikkerhet, driftssikkerhet, miljø samt like konkurransevilkår, ivaretas i tilstrekkelig grad. 
Den skal også forebygge og hindre kjøretøykriminalitet.

● § 2 – Grunnkravet i verkstedforskriften forsterkes
Bestemmelsen presiseres slik at det det i enda tydeligere grad skal fremgå at kravet om 
forsvarlighet og kompetanse også gjelder for arbeid som ikke er godkjenningspliktig etter 
forskriften.

● § 3 – Godkjenningspliktig arbeid
Presisering om at bestemmelsen både gjelder verkstedgodkjenning og særlige 
arbeidstillatelser.

● § 4 – Kategorier av kjøretøyverksteder
Foreslås et nytt regime i verkstedordningen; Forskriften vil angi den ytre rammen for hvilke 
typer arbeid verkstedgodkjenningen gjelder.

Det opprettes i stedet to kategorier for skadeverksteder:
1) Skadeverksted 01: reparasjon av mindre/enkle skader
2) Skadeverksted 02: reparasjon av omfattende skader
→ opptil til verkstedet hvilket arbeid det vil tilby.

● § 7a – Mobile verkstedtjenester

● § 9 – Teknisk leder og kompetent stedfortreder
Foreslår innføring av personlig godkjenning for teknisk leder og kompetent stedfortreder. 
- Reaksjoner kan rettes mot teknisk leder og/eller kompetent stedfortreder.

Endringer i verkstedforskriften



● § 12 – Gebyr
Det foreslås innført gebyr for godkjenning av kjøretøyverksteder, særlige arbeidstillatelser 
og teknisk leder og kompetent stedfortreder.

● § 13 – Dokumentasjon for godkjenning 
Godkjenningsskilt beholdes, men beholdes. Godkjent verksted: vegvesen.no

● § 14 – Plikter som kjøretøyverksteddriften medfører
En løsning med offentlig storskaderegister har ikke vært en del av regelverksarbeidet å 
utrede. Det foreslås en rapporterings- og dokumentasjonsplikt for verkstedene. I tillegg 
foreslås obligatorisk krav til rapportering av storskadereparasjoner, dokumentasjon 
inkludert, jf. forslaget til endring av tredje ledd i bestemmelsen.

● § 18 – Tilsyn 
Vegtrafikkloven § 19 b andre ledd gir etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig klar hjemmel 
for beslag.

● § 19 – Reaksjoner 
Dagens reaksjonshjemler mot virksomhet videreføres, og vil kunne rettes mot både 
virksomhet og teknisk leder eller kompetent stedfortreder. Det foreslås å innføre to nye 
reaksjonsformer mot virksomhet; tvangsmulkt og stansing av virksomheten.

Endringer i verkstedforskriften, forts



● Bestilling fra SD:
– Hovedrapport, medio mai 2019
– Delrapport på tilleggsbestilling, november 2019
– Tilleggsopplysninger, medio januar 2020
– Antatt beslutning og tilbakemelding????

– Forventet implementeringsstart 1.juni 2020

Ny tjenestestruktur og tjenesteleveransemodell



Skranke Teori FP MC FP lette FP 
tunge

Hall 
Lett

Hall 
tung

Dagens 73 74 54 75 39 56 44

Forslag mai-19 52 59 29 57 21 33 30

Revidert forslag 57 69 34 67 28 36 32

Endringer i antall tjenestesteder

Differanse 
Dagens - revidert 16 5 20 8 11 20 12



To steder som ikke tilfredsstiller krav til førerprøvested
● Dalen – tilfredsstiller ikke krav til førerprøvested
● Kaupanger – i dag tilbud om tunge klasser for videregående skole. 

– tilfredsstiller ikke krav til førerprøvested, men avstand til Sogndal er kun 10 km 

Ett sted som bare delvis tilfredsstiller krav til førerprøvested
● Sauda – i dag tilbud om tunge klasser for videregående skole. 

– Tilfredsstiller kravene kun for klasse C 
– Tilfredsstiller ikke kravene for klasse CE eller D

7 steder hvor avstandene er korte
● Larvik, Kragerø, Mandal, Norheimsund, Levanger, Sandnessjøen og Leknes 

– ca. 60 km eller kortere til nærmeste alternative tilbud
– Vil gi forskjeller i tjenestetilbudet for befolkningen å opprettholde disse stedene

Førerprøvesteder som fremdeles foreslås lagt ned



Utvikling i bruk av en av våre digitale løsninger
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Takk for oppmerksomheten!

29.01.2020


