
Forskrift om endring av forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften)  
 
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet (dato) med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 19b, jf. delegeringsvedtak 4. mai 2018 nr. 704. 
 
      I 
 
I § 5 andre ledd gjøres følgende endringer (endringer i kursiv): 
 

Særlig arbeidstillatelse kan gis for følgende typer arbeid på kjøretøy, forutsatt at de 
nærmere fastsatte vilkårene til egnet sted, nødvendige tillatelser, kompetanse, verktøy og 
utstyr, herunder krav til vedlikehold og kalibrering, er oppfylt: 
 
a. arbeid på lysutstyr: Gjelder arbeid på lys, lykter, lykteinnsatser og lykteglass samt kontroll 
og justering av lys. 
b. arbeid på hjul: Omlegging av dekk og slanger, lapping av slanger, plugging av slangeløse 
dekk når ferdig bearbeidet hull ikke er større enn 6 millimeter, pigging av dekk og 
avbalansering av hjul. Tillatelse til plugging av slangeløse dekk kan også gis for bearbeidet 
hull større enn 6 millimeter dersom virksomheten dokumenterer å ha særlig kompetanse og 
utstyr for formålet. 
c. arbeid på bremseanlegg på tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2). 
d. arbeid på eksosanlegg: Reparasjon, demontering og montering av eksosrør, lyddempere 
og komponenter i eksosanlegget med tilhørende rensesystem. 
e. arbeid på bilglass: Reparasjon, demontering og montering av limt bilglass. 
f. arbeid på myk-karosseri (sandwich-konstruksjon) på campingbiler og campingvogner. 
 
§ 23 skal lyde: 
 
§ 23.Overgangsordninger 
 
 Virksomheter som innen 1. oktober 2024 søker om særlig arbeidstillatelse etter  
§ 5 andre ledd bokstav f, anses å oppfylle kravet om relevant praksis dersom den faglige 
ansvarlige kan dokumentere langvarig, relevant praksis selv om den er opparbeidet i 
virksomhet uten godkjenning fra Statens vegvesen. Med langvarig praksis forstås minst fire 
års dokumentert praksis.  
 
 Virksomheter som benytter seg av overgangsordningen skal betale gebyr som 
fastsatt i § 12. 
 
      II 
 
Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023. 
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