
Forskrift om endring av forskrift om opplæring i periodisk kontroll 
av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften) 
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 13. desember 2022 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 19a, jf. delegeringsvedtak 4. mai 2018 nr. 704 

 

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 16b (direktiv 2014/45/EU)  

 

I 

 

I forskrift av 22. mai 2018 nr. 741 om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy 
(kontrollopplæringsforskriften) gjøres følgende endringer:  

 

§ 3 tredje ledd skal lyde: 

Grunnopplæringen og oppfriskningsopplæringen kan gjennomføres med inntil 24 elever ved ordinær 
undervisning i klasserom. Skjer teoretisk undervisning i virtuelt klasserom, kan grunnopplæringen og 
oppfriskningsopplæringen gjennomføres med inntil 6 elever. Praktisk undervisning i modul 6A, 6B og 
6C i grunnopplæringen kan gjennomføres med grupper på inntil 6 elever samtidig. 

 

§ 5 tredje ledd bokstav b skal lyde: 

b) virksomhetens forretningsnavn og organisasjonsnummer, opplysninger om geografisk 
forretningssted, fast undervisningslokale, undervisningsmateriell og utstyr som skal brukes i teoretisk 
og praktisk opplæring 

 

§ 5 fjerde ledd skal lyde: 

Statens vegvesen kan gi nærmere retningslinjer for godkjenning og sette vilkår for godkjenningen. 

 

§ 11 fjerde ledd skal lyde: 

Modulene skal gjennomføres i stigende nummerrekkefølge. Modul 6A, 6B og 6C kan likevel 
gjennomføres når det passer best i forhold til den øvrige undervisningen og deles opp ved behov. 

 

§ 11 sjette ledd skal lyde: 

Grunnopplæringen består av 60 timer i kategori A Lette, 68 timer i kategori B Tunge og 60 timer i 
kategori C Traktor ved ordinær undervisning i fast undervisningslokale. 

 



§ 12 første ledd skal lyde: 

Etter gjennomført grunnopplæring i periodisk kontroll av kjøretøy skal eleven ha nødvendig 
kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utføre periodisk kontroll av kjøretøy som regulert i forskrift 
13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy. 

 

§ 28 skal lyde: 

Etter gjennomført oppfriskningsopplæring i periodisk kontroll av kjøretøy skal eleven ha fått 
oppfrisket og oppdatert sine kunnskaper og ferdigheter til å utføre periodisk kontroll av kjøretøy som 
regulert i forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy. 

 

§ 29 nytt tredje ledd skal lyde: 

Statens vegvesen kan gi nærmere retningslinjer for innholdet i og gjennomføringen av opplæringen. 

 

§ 30 skal lyde: 

Etter gjennomført modul B/modul BT/modul B Traktor skal eleven ha fått oppdatering på relevante 
endringer i kjøretøyteknologi samt endringer i regelverk av betydning for kontrollfunksjonen.  

Modul B/modul BT/modul B Traktor består hver av 7 timer oppfriskningsopplæring. 

Statens vegvesen kan gi nærmere retningslinjer for innholdet i og gjennomføringen av opplæringen. 

 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 
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