Veiledning for søknad om verkstedkort
Søknadsskjema om verkstedkort for mekaniker som skal arbeide med digital fartsskriver på et
godkjent fartsskriververksted. Det er verkstedet som er korteier og mekaniker som er
kortbruker. Søknadsskjema skrives ut, fylles inn og leveres ved personlig oppmøte av
mekaniker på en trafikkstasjon.
Verkstedkort har en personlig PIN kode. Verkstedkort skal ikke brukes av andre enn den som
står som kortbruker for kortet, og PIN koden skal ikke gjøres kjent til andre.
For hvert nytt verkstedkort, er det en ny kode. Det kan tastes feil kode 4 ganger. Den 5.
gangen vil verkstedkortet bli defekt. Det må utstedes nytt kort med ny kode.
Reglene om verkstedkort finnes i forskrift om fartsskriververksteder og i Rådsforordning
3821/85 EF.
Vilkår for rett til verkstedkort
Du må ha gjennomført nødvendig opplæring og inneha kompetanse til å arbeide med digital
fartsskriver.
Du må arbeide for et godkjent fartsskriververksted.
Du kan bare ha ett verkstedkort for hvert verksted. Dersom du arbeider på flere verksteder i
Norge, skal du ha et verkstedkort for hvert sted. Dette fordi det er verkstedet som er korteier,
og verkstedkortet skal oppbevares på verkstedet.
Fornyelse
Du kan søke om fornyelse av verkstedkortet når kortet nærmere seg utløpsdato, eller kortet
har utløpt for mindre enn ett år siden.
Det er ditt ansvar å søke innen utløpsdato for det eksisterende verkstedkortet (det tar ca 5 -10
dager å få nytt verkstedkort med ny kode).
Erstatning
Dersom verkstedkortet er defekt/tapt/stjålet, kan du søke om erstatningskort. I disse tilfellene
må du levere inn en egenerklæring for nevnte tilfelle. Samtidig skal du opplyse når kortet
sluttet å virke eller ble tapt/stjålet (dato).
Dersom verkstedkortet er tapt/stjålet skal det snarest meldes til Statens vegvesen.
Dersom kortet kommer til rette etter at du har mottatt erstatningskort, skal det tidligere
verkstedkortet straks sendes til Statens vegvesen, Vegdirektoratet, postboks 8142 Dep, 0033
Oslo, eller leveres inn på en trafikkstasjon.
Det kan også søkes om erstatningskort dersom verkstedkortet er påført feilaktige
opplysninger, for eksempel feil navn, adresse eller lignende.
Utskifting
Dersom du etter å ha mottatt verkstedkortet endrer navn eller lignende, kan du hvis det fortsatt
er gyldig, velge å søke om nytt verkstedkort med riktige data.

Gyldighetsperiode
Verkstedkort er gyldig i 1 år. Startdato på nytt kort er fra sluttdato på eksisterende kort.
Søknad
Ved søknad må det medbringes legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, postens
ID kort eller bankkort.
Ansvarlig leder for verkstedet må underskrive søknaden.
Statens vegvesen kan alltid be om ytterligere dokumentasjon for ansvarlig leder dersom dette
ikke fremgår av enhetsregisteret.
Merk
Dersom det søkes om erstatningskort fordi det tidligere kortet er defekt, SKAL dette
verkstedkortet innleveres til Statens vegvesen sammen med søknaden.
Hvis det søkes om erstatningskort på grunn av feilaktige opplysninger SKAL det gamle
verkstedkortet leveres inn til Statens vegvesen sammen med søknaden. Alternativt kan du
hente nytt verkstedkort på trafikkstasjonen og da levere inn det gamle verkstedkortet samtidig.
Hvis det søkes om utskifting med en tidligere startdato enn sluttdatoen på det gamle
verkstedkortet, SKAL det gamle verkstedkortet leveres inn til Statens vegvesen sammen med
søknaden. Alternativt kan du hente nytt verkstedkort på trafikkstasjonen og da levere inn det
eksisterende verkstedkortet samtidig.
Dersom du slutter ved verkstedet før verkstedkortet løper ut, SKAL du eller din ansvarlig
leder levere dette uten PIN koden til Statens vegvesen. Dette for å sikre at ikke andre kan
bruke kortet.
Som kortbruker har du et ansvar for sikker oppbevaring av kort i låsbart skap og kode som
bare du kjenner til. Det er ikke tillatt å låne bort verkstedkortet. Kravene følger av forskrift
om fartsskriververksteder § 8.
Betaling
Verkstedkort koster 690 kroner og betales ved bestilling. Dokumenterer du at verkstedkortet er påført feilaktige opplysninger som skyldes forhold hos Statens vegvesen eller
kortprodusenten, utstedes erstatningskort uten ny betaling. Dette gjelder også dersom
verkstedkortet er defekt av tilsvarende grunner, eller noe galt med PIN koden.
Levering av verkstedkort
Verkstedkortet sendes til verkstedet. Dersom et eksisterende verkstedkort må erstattes fordi
kortet er defekt, koden er glemt eller lignende, må dette kortet leveres inn samtidig med ny
søknad, eventuelt leveres inn samtidig som det nye kortet hentes ved en trafikkstasjon. Det
nye verkstedkortet utleveres da samtidig med at det ikke-brukbare verkstedkortet innleveres.
PIN koden sendes separat noen dager senere til verkstedets adresse men med ditt navn utenpå
konvolutten.
Det tar ca 5 dager fra du leverer inn søknaden til verkstedet får verkstedkortet i posten.

