Søknad om godkjenning som kontrollorgan
etter forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy (pkk-forskriften)

Fylles ut av Statens vegvesen

1. Hoveddata

1. Virksomhetens navn/søker

2. Org.nr.

3. Postadresse

4. Postnr.

5. Sted

6. Besøksadresse

7. Postnr.

8. Sted

9. Telefon

10. E-post

11. Daglig leder/avdelingsleder
12. Eventuelt tidligere tildelt godkjenningsnummer (verksted/kontr.org.)
13. Søknaden gjelder, jf. pkk-forskriften § 7 bokstav (sett kryss):
a)
b)

Kontrollorgan 01 (≤ 3500 kg) * *

c)

Kontrollorgan 03 (> 7500 kg) * *

Kontrollorgan 01 * (≤ 7500 kg) * *

d)

Kontrollorgan 04 (alle kjøretøy) * *

Kontrollorgan 02 (≤ 7500 kg) * *

e)

Kontrollorgan 05 (traktor)

* Gjelder kontroll av kjøretøy som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg
* * Unntatt traktor
14. Det søkes i tillegg om mobile kontrolltjenester

2. Teknisk leder/stedfortreder

15. Teknisk leder (navn og fødselsnummer)

16. Godkjenningsnummer

17. Stedfortreder (navn og fødselsnummer)

18. Godkjenningsnummer

19. Totalt antall PKK-kontrollører ansatt i virksomheten
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Ja

Nei

3. Lokaler og kontrollutstyr (kryss av og fyll ut)

20. Virksomhetens lokaler har nødvendige tillatelser (må dokumenteres og legges
ved søknaden)

Ja

Nei

21. Virksomheten har følgende kontrollutstyr, jf. pkk-forskriften § 8:
a) Bremseprøver

Ja

Nei

Aksellastkapasitet på bremseprøver (kg)

b) Kjørebaneløfter eller arbeidsgrav

Ja

Nei

Kapasitet på kjøretøyløfter (kg)

c) Retardasjonsmåler

Ja

Nei

j) Datautstyr og programvare

Ja

Nei

d) Lyskontrollapparat

Ja

Nei

k) Gassdetektor for LNG/CNG/LPG for
gassdrevne kjøretøy

Ja

Nei

e) Pedaljekk

Ja

Nei

l) Slitasjetester

Ja

Nei

f) Manometre og mellomstykke

Ja

Nei

m) Utstyr for OBD-avlesning

Ja

Nei

g) Avgassmåleinstrument

Ja

Nei

n) Manometer og tilkobling for hydraulisk
Ja
uttak til tilhenger på traktor

Nei

h) Lydmåler

Ja

Nei

o) Utstyr for måling av kokepunkt på
bremsevæske

Ja

Nei

i) Røykmåler

Ja

Nei

p) Utstyr til funksjonskontroll av
tilhengers påløpsbremseanlegg

Ja

Nei

4. Regelverk og tekniske data

22. Virksomheten har følgende regelverk og tekniske data, jf. pkk-forskriften § 9:
Forskrift om godkjenning av bil og
tilhenger til bil

Ja

Nei

Forskrift om godkjenning av traktor og
tilhenger til traktor

Ja

Nei

Forskrift om bruk av kjøretøy

Ja

Nei

EØS bremser

Ja

Nei

Kjøretøyforskriften

Ja

Nei

EØS lys

Ja

Nei

Krav til kjøretøy (2-94)

Ja

Nei

STRO-bok

Ja

Nei

Forskrift om periodisk kontroll av
kjøretøy

Ja

Nei

Tilgang til kjøretøytekniske data

Ja

Nei

Forskrift om universell utforming av
Ja
motorvogn i løyvepliktig transport mv

Nei

5. Eventuelle tilleggskommentarer til søknaden
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6. Underskrift

Ved å undertegne denne søknaden erklærer jeg å ha lest vedlagte veiledning og at alle opplysninger
gitt i skjemaet er fullstendige og korrekte. Ved signering samtykker jeg samtidig til at Statens
vegvesen behandler og lagrer personopplysningene oppgitt i søknadsskjemaet ved både godkjenning
og tilsyn med virksomheten. Behandling av søknaden er gebyrbelastet jf. pkk-forskriften § 12a.
Gebyret må betales uavhengig av om søknaden innvilges eller ikke.
Sted

Dato

Navn (bruk blokkbokstaver)

Søknad med vedlegg skal sendes på følgende adresse:
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
eller e-post: firmapost@vegvesen.no
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Signatur

Veiledning for utfylling av søknadsskjema om godkjenning som
kontrollorgan
Den som skal foreta periodisk kontroll av kjøretøy må ha godkjenning som kontrollorgan gitt av
Statens vegvesen. Godkjenningsplikten for kontrollorgan er hjemlet i forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om
periodisk kontroll av kjøretøy (pkk-forskriften) § 2. De nærmere vilkår for slik godkjenning følger av
forskriftens kap. 3.
Godkjenning som kontrollorgan gis til den for hvis regning virksomheten drives, det vil si den som har
det økonomiske ansvaret for driften. Dette kan være en juridisk eller en fysisk person. Godkjenningen
gis til virksomheten, og for det stedet hvor de periodiske kontrollene av kjøretøy skal finne sted.

1. Hoveddata

1. Navn på virksomheten som søker godkjenning, dvs. det navnet virksomheten er registret med
i Brønnøysundregistrene
2. Virksomhetens organisasjonsnummer
3. Virksomhetens postadresse
4. Postnummer til virksomhetens postadresse
5. Poststed til virksomhetens postadresse
6. Virksomhetens besøksadresse (dersom denne er en annen enn postadressen)
7. Postnummer til virksomhetens besøksadresse (dersom denne er en annen enn for
postadressen)
8. Poststed til virksomhetens besøksadresse (dersom denne er en annen enn for postadressen)
9. Virksomhetens telefonnummer for kontakt med Statens vegvesen
10. Virksomhetens e-postadresse
11. Navn på daglig leder og/eller eventuelt avdelingsleder (før opp begge navn dersom
kontrollorganet er organisert med egen avdelingsleder under daglig leder)
12. Oppgi godkjenningsnummer dersom virksomheten tidligere har fått en godkjenning som
kjøretøyverksted eller kontrollorgan fra Statens vegvesen
13. Kryss av for den godkjenningen som virksomheten ønsker, jf. pkk-forskriften § 7 med hensyn
til kategorier av kontrollorgan:
a) Kontrollorgan 01: Kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke
over 3 500 kg, med unntak av traktor. Disse kontrollorganene kan godkjennes spesielt for
kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk
bremseanlegg.
b) Kontrollorgan 02: Kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501
kg til 7 500 kg, med unntak av traktor.
c) Kontrollorgan 03: Kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt over 7
500 kg, med unntak av traktor.
d) Kontrollorgan 04: Kontrollorgan for periodisk kontroll av alle kjøretøy, med unntak av traktor.
e) Kontrollorgan 05: Kontrollorgan for periodisk kontroll av traktor
14. Angi om dere ønsker å etablere tilbud om mobile kontroller. Merk at det kreves at
virksomhetens eget kontrollutstyr som skal benyttes.

2. Teknisk leder / stedfortreder

15. Navn og fødselsnummer på virksomhetens tekniske leder (merk at det er personlig
godkjenning for teknisk leder, se nærmere informasjon på vegvesen.no)
16. Godkjenningsnummer for teknisk leder (dersom vedkommende allerede har godkjenning)
17. Navn og fødselsnummer på stedfortreder for teknisk leder (stedfortreder må ha personlig
godkjenning som teknisk leder, se pkt. 15). Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet til
kompetent stedfortreder når kravet vil virke urimelig av hensyn til virksomhetens størrelse.
Ønske om unntak fra kravet om stedfortreder må fremgå av søknaden
18. Godkjenningsnummer for stedfortreder (dersom vedkommende allerede har godkjenning)
19. Totalt antall kontrollører ansatt i virksomheten inkludert teknisk leder og stedfortreder (merk at
det er personlig godkjenning også for stedfortreder og kontrollør, se nærmere informasjon på
vegvesen.no)
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3. Lokaler og kontrollutstyr

20. Virksomhetens lokaler skal være godkjent til kontrollvirksomhet (ha nødvendige tillatelser) og
egnet til formålet.
Kravet om nødvendige tillatelser dokumenteres ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
fra vedkommende kommune (jf. kommunens samordningsplikt etter plan- og bygningsloven).
21. Kontrollorgan må selv ha tilgang til alt kontrollutstyr som står oppført i skjemaet, jf.
pkkforskriften § 8 med mindre Statens vegvesen etter søknad gjør unntak og aksepterer
skriftlig avtale om tilgang på utstyr.
Krav til kapasitet (ved ulike godkjenninger)

≤ 3500 kg

≤ 7500 kg

> 7500 kg

Kjøretøyløfter

3000 kg

5000 kg

20000 kg

Bremseprøver (overkjøringsvekt)

2000 kg

4000 kg

13000 kg

a) Bremseprøver: Se tabell ovenfor når det gjelder krav til kapasitet. Gjelder ikke
kontrollorgan 05
b) Kjørebaneløfter eller arbeidsgrav: Begge med traversjekk. Se tabell ovenfor når det
gjelder krav til kapasitet. Gjelder ikke kontrollorgan 05
c) Retardasjonsmåler: Gjelder ikke kontrollorgan som kun kontrollerer kjøretøy med tillatt
totalvekt opp til og med 3500 kg
d) Lyskontrollapparat: Gjelder ikke kontrollorgan 05. Se krav til planhet for kontrollområde
(gulv), jf. merknader til kjøretøyforskriften § 28
e) Pedaljekk: Gjelder kontrollorgan godkjent for å kontrollere kjøretøy med
trykkluftmekaniske bremser
f) Manometre og mellomstykke: Gjelder kontrollorgan godkjent for å kontrollere kjøretøy
med trykkluftmekaniske bremser
g) Avgassmåleinstrument: Skal vise CO-konsentrasjon og lambdaverdi. Gjelder ikke
kontrollorgan 05
h) Lydmåler: Presision Sound Level Meter, Type 1, skal kunne brukes ned til -10°C
i) Røykmåler: Opacimeter, skal kunne brukes ned til -10°C. Gjelder ikke kontrollorgan 05
j) Datautstyr og programvare: For elektronisk rapportering av resultat på PKK til Statens
vegvesen
k) Utstyr for påvisning av drivstofflekkasje i gassdrevne kjøretøy: Utstyret skal kunne
detektere om det er en lekkasje
l) Slitasjetester: Bevegelse på langs og på tvers på minst 95 mm og bevegelseshastighet på
5–15 cm/s. Gjelder kontrollorgan godkjent for å kontrollere kjøretøy med tillatt totalvekt
over 3500 kg. Gjelder ikke kontrollorgan 05
m) Utstyr for OBD-avlesning: For minimum kontroll av kjøretøyenes elektroniske
utslippskontrollsystem som tilfredsstiller kravene i ISO-standard 15031 del 3–7. Utstyret
skal kunne lese av elektronisk lagret understellsnummer, lese av feilkoder knyttet til
motorstyring på kjøretøy med avgassklasse EU-5 og nyere, samt kunne vise om
kjøretøyets egendiagnose/«readyness-test» er utført. Gjelder ikke kontrollorgan 05
n) Manometer og tilkobling for å kontrollere hydraulisk uttak for tilkobling av tilhenger på
traktor: Tilkoblingen skal være i samsvar med ISO-5676/1983. Gjelder kun
kontrollorgan 05
o) Utstyr for måling av kokepunkt på bremsevæske: Måleområde 120 °C til 210 °C,
måleusikkerhet maksimalt 15 °C. Gjelder kontrollorgan godkjent for å kontrollere kjøretøy
med hydraulisk bremseanlegg
p) Utstyr til funksjonskontroll av tilhengers påløpsbremseanlegg: Gjelder kun for kontroll av
kjøretøy med påløpsbremseanlegg

4. Regelverk og tekniske data

22. Kontrollorgan skal til enhver tid ha tilgjengelig oppdatert regelverk for kontroll i tillegg til
nødvendige tekniske data for de kjøretøyer som skal kontrolleres, jf. pkk-forskriften § 9.

5. Eventuelle tilleggskommentarer til søknaden

Dette feltet kan benyttes til andre opplysninger som virksomheten ønsker å få frem i forbindelse
med søknaden.
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6. Underskrift

Søknaden må underskrives av den som har underskriftsmyndighet på vegne av søker. Ved
underskrift innestår søker for at alle de oppgitte opplysninger er korrekte.
Statens vegvesen lagrer personopplysninger i henhold til arkivlova. Offentlige forvaltningsorgan
har arkivansvar og skal trygge både det kortsiktige og langsiktige, samfunnsmessige behovet for
å ta vare på viktig dokumentasjon, jf. arkivlova § 6.

7. Vedlegg

1. Nødvendig dokumentasjon for godkjenning av lokalene fra kommunen.
2. Kopi av låne-/ leieavtale for kontrollutstyr.
Dette gjelder de kontrollorgan som ikke investerer i alt utstyret selv og som kan gis unntak
fra selv å ha slikt utstyr. Avtalen skal bekrefte at virksomheten har tilgang til det
kontrollutstyret som det ikke selv har anskaffet. Avtalen skal spesifisere hvilke kontrollører
som kan utføre målingene og hvordan dette attesteres, jf. pkk-forskriften § 8, 5. ledd.

Statens vegvesen kan be om ytterligere dokumentasjon på et senere tidspunkt i
søknadsbehandlingen dersom det skulle være behov for det.
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