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Forslag til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 

 

I 

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer: 

 § 13 femte ledd oppheves. § 13 sjette ledd blir nytt femte ledd. § 13 syvende ledd blir nytt 

sjette ledd. 

§ 19 og § 19 a oppheves. 

 Ny § 19 skal lyde 

§ 19 Kjøretøykontroll – Eiers plikter 
Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet blir 

framstilt til kontroll når politiet eller regionvegkontoret krever det. Han plikter også å gi de opplysninger om 

kjøretøyet som kreves. 
Departementet kan ved forskrift gi bestemmelser om frammøte og gjennomføring av kontroll av kjøretøy 

og om kontrollgebyr. 

 

Ny § 19 a skal lyde: 

 

§ 19 a Periodisk kjøretøykontroll  
Periodisk kjøretøykontroll kan bare gis av godkjente virksomheter og personer. Departementet fastsetter 

ved forskrift godkjennings- og tilsynsmyndighet. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om 

a) godkjenning, regodkjenning og tilsyn med virksomheter og personer som utfører periodisk kjøretøykontroll, 

herunder krav til kompetanse, vandel og habilitet. Departementet kan også ved forskrift gi bestemmelser om 

gebyr for godkjenning og tilsyn. 

b) godkjenning og tilsyn med virksomheter som tilbyr opplæring og prøve til personer som skal utføre periodisk 

kjøretøykontroll og om gebyr for godkjenning og tilsyn. Det kan også gis bestemmelser om opplæringen og 

prøvens innhold, omfang og metode.  

c) krav til kompetanse hos de som skal godkjenne og føre tilsyn med personer og virksomheter som utfører 

periodisk kjøretøykontroll. 

d) pålegg om retting, advarsel og tilbakekall av godkjenning av virksomheter og personer som utfører periodisk 

kjøretøykontroll, herunder at manglende oppfyllelse av krav til vandel kan gi grunnlag for tilbakekalling av 

godkjenning. Det kan også ved forskrift gis nærmere bestemmelser om stansing av kontrollvirksomhet og om 

bruk av tvangsmulkt.  

e) reaksjoner som nevnt i bokstav d) overfor virksomheter som tilbyr opplæring og eksamen til personer som skal 

utføre periodisk kjøretøykontroll.  

 

Ny § 19 b skal lyde: 

 

§ 19 b Kjøretøykontroll langs veg 
Departementet kan ved forskrift gi bestemmelser om utvelgelse til og gjennomføring av kontroll av 

kjøretøy langs vegen herunder fastsette nærmere regler om  

a) krav til kompetanse hos de som skal foreta kontroll av kjøretøy langs veg, inkludert det personell som 

gjennomfører foretakskontroll etter § 21  

b) krav til kontrollutstyr og kontrollgebyr. 
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Ny § 19 c skal lyde: 

§ 19 c Verksteder for montering mv. av sikkerhetsmessige eller miljømessige innretninger i 

kjøretøy 
Montering, kontroll eller reparasjon av sikkerhetsmessige eller miljømessige innretninger i kjøretøyer kan 

bare foretas av godkjente virksomheter og personer. Departementet fastsetter ved forskrift godkjennings- og 

tilsynsmyndighet. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om  

a) godkjenning og tilsyn med virksomheter og personer som skal montere, kontrollere eller reparere 

sikkerhetsmessige eller miljømessige innretninger i kjøretøyer, herunder krav til kompetanse, vandel og 

habilitet og om gebyr for godkjenning og tilsyn 

b) krav til kompetanse hos de som skal godkjenne og føre tilsyn med virksomheter og personer som skal 

montere, kontrollere eller reparere sikkerhetsmessige eller miljømessige innretninger i kjøretøyer. 

c) pålegg om retting, advarsel og tilbakekall av godkjenning av virksomheter og personer som utfører skal 

montere, kontrollere eller reparere sikkerhetsmessige eller miljømessige innretninger i kjøretøyer, herunder at 

manglende oppfyllelse av krav til vandel kan gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenning. Det kan også ved 

forskrift gis nærmere bestemmelser om stansing av virksomhet og om bruk av tvangsmulkt. 

d) plikt for virksomheter godkjent for å montere, kontrollere eller reparere sikkerhetsmessige eller miljømessige 

innretninger i kjøretøyer til å bistå kontrollmyndigheten i undersøkelser av innretningene. 

 

Ny § 19 d skal lyde: 

 

§ 19 d Kjøretøyverksteder m.m. 
Reparasjons-, vedlikeholds-, ombyggings-, oppbyggings- og påbyggingsarbeid på motorvogn og 

tilhenger til motorvogn kan bare foretas av godkjente virksomheter. Det kan også stilles krav til godkjenning av 

faglig ansvarlig i virksomhetene. Departementet fastsetter ved forskrift godkjennings- og tilsynsmyndighet.   
Departementet kan ved forskrift fastsette at visse kjøretøygrupper eller visse typer arbeid faller utenfor 

reglene i første ledd. Det kan også fastsettes særregler eller unntaksregler for visse verksteder, kjøretøykategorier 

og visse typer arbeid. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om godkjenning og tilsyn med virksomheter og 

personer som utfører arbeid som nevnt i første ledd, herunder bestemmelser om gebyr for godkjenning og tilsyn. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om pålegg om retting, advarsel og 

tilbakekalling av godkjenning av virksomhet som utfører arbeid som nevnt i første ledd og av faglig ansvarlig. Det 

kan også ved forskrift gis nærmere bestemmelser om stansing av arbeid som nevnt i første ledd og om bruk av 

tvangsmulkt.  

 

§ 32 skal lyde: 

 

Departementet kan gi forskrifter om at virksomhet og/eller fører som på fremmed stats 

territorium har brutt kjøre- og hviletidsbestemmelser gitt i medhold av § 21 andre ledd, kan 

straffes i Norge i samsvar med § 31. Dette gjelder uavhengig av førerens statsborgerskap, 

virksomhetens hovedsete, eller lignende. 

 

 

II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 


