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Høring om forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 

om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om 

opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (gjennomføring av 

direktiv 2014/45/EU samt visse andre endringer) 

Innledning 

Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endring av 

forskrift 13. mai 2009 nr. 591om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om 

opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften). 

 

Vi ønsker særlig tilbakemeldinger på løsningene der alternativer kan være aktuelt.  

 

Hovedsiktemålet med forslaget er å gjennomføre direktiv 2014/45/EU, samt visse andre 

endringer. 

 

Forslaget til endring av forskrift om periodisk kjøretøykontroll rekker imidlertid lengre enn 

til bare å ivareta forpliktelsene etter EØS-avtalen. Vegdirektoratet har – uavhengig av 

forpliktelsene som følger av de nevnte rettsaktene - sett behov for gjennomgang og 

modernisering av forskriftsbestemmelsene om godkjenning og tilsyn med kontrollorganene 

for periodisk kjøretøykontroll. Det foreslås bl.a. et mer nyansert og fleksibelt reaksjons- og 

sanksjonssystem, dels ved at det forslås nærmere bestemmelser om tilbakekalling av 

personlige godkjenninger og dels ved at det forslås nye forvaltningsreaksjoner (stansing og 

tvangsmulkt). Det forslås også å innføre gebyr for godkjenning av kontrollorganer, tekniske 

ledere og kontrollører. 
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Vedlegg IV til direktiv 2014/45/EU inneholder minstekrav til kompetanse, opplæring og 

godkjenning av kontrollører. Direktivet stiller krav til at opplæringen av kontrollørene skal 

foregå gjennom opplæring eller passende prøve/eksamen. Opplæringen skal bestå i en 

grunnopplæring og i en oppfriskningsopplæring. 

 

Frist for gjennomføring av direktivet er 20. mai 2017 for innlemmelse i nasjonalt regelverk, 

20. mai 2018 for gjennomføring (art. 22 gir imidlertid visse overgangsbestemmelser for 

kravene til kontrollutstyr og tilsynet etter annex III og annex V til hhv. 20. mai 2023 og 1. 

januar 2023). 

 

Forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy 

(kontrollopplæringsforskriften) beskriver kravene til grunnopplæringen og 

oppfriskningsopplæringen, godkjenning av opplæringsvirksomhetene, krav til disse og 

personellet som underviser, tilsyn og reaksjoner samt gebyr for godkjenning av 

virksomhetene. 

 

Høringsdokumentene 

Høringsnotatet er kun tilgjengelig på våre nettsider www.vegvesen.no under «Offentlige 

høringer»: 

 

Høringsnotat - Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av 

kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring for kontrollør i periodisk kontroll av 

kjøretøy (gjennomføring av direktiv 2014/45/EU samt visse andre endringer) 

 Vedlegg 1 Liste over høringsinstanser 

 Vedlegg 2 Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy 

 Vedlegg 3 Forslag til forskrift om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591om periodisk 

kontroll av kjøretøy 

 Vedlegg 4 Forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy 

(kontrollopplæringsforskriften) 

 Vedlegg 5 Læreplan for opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy 

 

Høringsfrist 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via 

høringsportalen på www.vegvesen.no eller som e-post til firmapost@vegvesen.no. 

Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til  

 

Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen,  

postboks 8142 Dep 

0033 Oslo.  

 

Frist for å inngi høringsinnspill er 20.03.2017. Det kan ikke påregnes at høringsinnspill som 

kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning. 

http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no
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Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem.  

 

Dersom det oppdages at vi har uteglemt noen som burde ha stått på høringslisten, er vi 

takknemlige for å bli gjort oppmerksomme på det. 

 

 

Trafikant og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Ingrid M. Heggebø Lutnæs 

direktør Henning Harsem 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

 

 


