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

kontroll av kjøretøy - vandelskrav for kontrollører 

Innledning  

Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til endring av forskrift 13. mai 

2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy. 

Vegdirektoratet sendte den 21. desember 2016 ut på offentlig høring forslag til forskrift om 

endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy (pkkf) og forslag 

til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy. Høringsfristen var 20. mars 

2017. Høringen inneholdt blant annet forslag til ny § 12 og endret § 31 i pkkf om krav til 

kompetanse, opplæring og vandel for kontrollører i periodisk kontroll.  

Det er forslag til endringer vedrørende vandel i disse bestemmelsene som nå høres på nytt. 

Bakgrunnen for ny høring av vandelskravet for kontrollører er at opprinnelig forslag til 

overgangsordning for kontrollører tilsatt før 20. mai 2018 har vist seg å ikke være forenlig 

med politiregisterlovens system. 

 

Høringsdokumentene 

Høringsnotatet samt liste over høringsinstanser er kun tilgjengelig på våre nettsider 

www.vegvesen.no under «Offentlige høringer». 

 

Høringsfrist 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via 
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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 levere høringsinnspill er fredag 2. februar 2018. Det kan ikke påregnes at 

høringsinnspill som kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning.  

 

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 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Henning Harsem 

 seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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