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Statens vegvesen 
 

 

 

Søknad om verkstedkort 
 

etter forskrift 26. september 2018 nr. 1467 om fartsskriververksteder 

 
Verkstedkort utstedes til verksteder (korteier) som skal installere, aktivere, kalibrere, etterprøve, kontrollere og reparere 

digitale og smarte fartsskrivere og tilhørende komponenter. Kortene utstedes i verkstedets navn, men knyttes til hver 

enkelt kortbruker (mekaniker); det vil si at det må utstedes ett kort til hver mekaniker. Verkstedkortet er gyldig i 1 år. For 

hvert verkstedkort genereres en personlig PIN-kode for kortbrukeren (mekanikeren). PIN-koden blir sendt i egen 

forsendelse noen dager senere enn verkstedkortet. Korteier og kortbruker er ansvarlig for at kortet brukes i 

overensstemmelse med forordningene (EU) nr. 165/2014, (EU) nr. 2016/799 og forskrift om fartsskriververksteder. 

 

 

1. Hva gjelder søknaden 

 
 

  

Førstegangsbestilling   Fornyelse av verkstedkort  

 

Erstatningskort   Utskifting 

 
*Ved fornyelse og utskifting, oppgi nåværende kortnummer 
 

 

2. Opplysninger om korteier 
 

Opplysninger om korteier    

Verkstedets navn  Godkjenningsnummer  Organisasjonsnummer  
     

    

    

     
Postadresse / leveringsadresse  
  

 Postnummer  

    

Poststed  

  

E-post  

  

  

 Telefonnummer 

Det bekreftes at korteier (verkstedet) har sendt inn 

egenerklæringsskjema på nødvendig kontrollutstyr, utstyr for 

datahåndtering og plomber for arbeid på smart fartsskriver, og på 

bakgrunn av dette har fått særskilt godkjenning av Statens vegvesen for 

arbeid på smart fartsskriver 

Ja            Nei    

Verkstedet har i sitt Kvalitetsstyringssystem utarbeidet rutiner for 

oppbevaring og håndtering av verkstedkort etter forskrift om 

fartsskriververksteder § 18 

Ja            Nei    
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3. Opplysninger om kortbruker  
 

Opplysninger om kortbruker som er godkjent for arbeid med fartsskriver   

Etternavn, fornavn  

Fødselsnummer   

 

               

  
Ønsket målform på kortet:      Bokmål               Nynorsk  

Ønsket språk i fartsskriverens display (annet enn norsk):  
 

Kortbruker har nødvendig kompetanse for å kunne arbeide på smart 

fartsskriver, og har dokumentert dette gjennom egenerklæringsskjemaet 

verkstedet har sendt til Statens vegvesen 

Ja            Nei    

Kortbruker er ansvarlig for nedlastingen og de nedlastede data fra kortet inntil 

data er overført til fartsskriververkstedet, jf. forskrift om fartsskriververksteder 

§ 14. 

Ja            Nei    

 

 

Jeg bekrefter at oppgitte opplysninger er korrekte og at vi er kjent med regelverket for bruk og 

oppbevaring av fartsskriverkort.  

Dato  Signatur for bruker    

Ansvarlig leder   

(blokkbokstaver)  

  

                       

                 
Ansvarlig leder signatur    
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Veiledning for utfylling av søknadsskjema 

 

Generelt: 

Søknadsskjema om verkstedkort gjelder for mekaniker som skal arbeide med digital og smart 

fartsskriver på et godkjent fartsskriververksted. Det er verkstedet som er korteier og 

mekaniker som er kortbruker.  

Reglene om verkstedkort for digitale og smarte fartsskrivere finnes i forordning (EØF) nr. 

3821/85 for førstegenerasjons digitale fartsskrivere, Rådsforordning (EU) nr. 165/2014 og 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 for digitale og smarte fartsskrivere og forskrift 26. 

september 2018 nr. 1467 om fartsskriververksteder.  

Verkstedkort har en personlig PIN-kode. Verkstedkort skal ikke brukes av andre enn den som 

står som kortbruker for kortet, og PIN-koden skal ikke gjøres kjent til andre.  

Verkstedkortet og PIN-kode skal oppbevares atskilt og på en sikker måte. Kortbruker er 

ansvarlig for at verken kort eller kode kommer uvedkommende i hende. Verkstedkortet skal 

oppbevares nedlåst i sikkerhetsskap eller lignende i tilknytning til verkstedet når det ikke er 

bruk.  

For hvert nytt verkstedkort, er det en ny kode. PIN-koden er personlig for kortbruker og skal 

ikke oppgis til andre, heller ikke til andre på verkstedet. Det kan tastes feil kode 4 ganger. 

Den 5. gangen vil verkstedkortet bli defekt. Det må utstedes nytt kort med ny kode.  

Mekaniker som arbeider for flere verksteder skal ha ett verkstedkort for hvert verksted.  

Gyldighetsperiode  

Verkstedkort er gyldig i 1 år. Startdato på nytt kort er fra sluttdato på eksisterende kort.  

Søknad  

Ved søknad må det medbringes gyldig legitimasjon. Statens vegvesen godtar legitimasjon 

som norsk pass, norsk førerkort, norsk bankkort m.m.  Nærmere informasjon om hva som 

godtas som legitimasjon, kan hentes her; https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-

forerkort/gyldig-legitimasjon.  

Ansvarlig leder for verkstedet må underskrive søknaden.  

Statens vegvesen kan alltid be om ytterligere dokumentasjon for ansvarlig leder dersom dette 

ikke fremgår av Enhetsregisteret.  

Levering av verkstedkort  

Verkstedkortet sendes til verkstedet. Dersom et eksisterende verkstedkort må erstattes fordi 

kortet er defekt, koden er glemt eller lignende, må dette kortet leveres inn samtidig med ny 

søknad, eventuelt leveres inn samtidig som det nye kortet hentes ved en trafikkstasjon. Det 

nye verkstedkortet utleveres da samtidig med at det ikke-brukbare verkstedkortet innleveres.  

PIN-koden sendes separat noen dager senere til verkstedets adresse, men med kortbrukerens 

(mekanikerens) navn utenpå konvolutten.  

Det tar ca. 5 dager fra man leverer inn søknaden til verkstedet får verkstedkortet i posten. 

Til punkt 1: 

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/gyldig-legitimasjon
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/gyldig-legitimasjon


 4 

Erstatningskort utstedes dersom kortet har blitt stjålet, tapt eller ødelagt. 

Dersom verkstedkortet er defekt/tapt/stjålet, kan kortbruker søke om erstatningskort. I disse 

tilfellene må mekanikeren levere inn en egenerklæring for nevnte tilfelle. Samtidig skal 

mekanikeren opplyse når kortet sluttet å virke eller ble tapt/stjålet (dato).  

Dersom verkstedkortet er tapt/stjålet skal dette uten ugrunnet opphold meldes til Statens 

vegvesen. Dersom kortet kommer til rette etter at kortbruker har mottatt erstatningskort, skal 

det tidligere verkstedkortet straks sendes til Statens vegvesen, Vegdirektoratet, postboks 6706 

Etterstad, 0609 Oslo, eller leveres inn på en trafikkstasjon.  

Verkstedkort som et skadet eller på annen måte defekt, skal returneres til Regionvegkontoret 

uten ugrunnet opphold. Dersom det søkes om erstatningskort fordi det tidligere kortet er 

defekt, skal dette verkstedkortet innleveres til Statens vegvesen sammen med søknaden.  

Det kan også søkes om erstatningskort dersom verkstedkortet er påført feilaktige 

opplysninger, for eksempel feil navn, adresse eller lignende. Hvis det søkes om 

erstatningskort på grunn av feilaktige opplysninger skal det gamle verkstedkortet leveres inn 

til Statens vegvesen sammen med søknaden. Alternativt kan man hente nytt verkstedkort på 

trafikkstasjonen og da levere inn det gamle verkstedkortet samtidig.  

Kortbruker skal rapportere til verkstedet dersom det er mistanke om at kortet er blitt misbrukt.  

Fornyelse av verkstedkort skjer der verkstedkortet er i ferd med å utløpe eller har 

utløpt 

Kortbruker kan søke om fornyelse av verkstedkortet når kortet nærmere seg utløpsdato, eller 

kortet har utløpt for mindre enn ett år siden.  

Det er kortbrukerens ansvar å søke innen utløpsdato for det eksisterende verkstedkortet (det 

tar ca. 5 -10 dager å få nytt verkstedkort med ny kode).  

Merk at dersom verkstedkortet utløper før 15. juni 2019, vil det fremdeles kunne søkes om 

Gen1 verkstedkort. Verkstedkortet vil være begrenset til å utføre arbeid på digitale 

fartsskrivere og være gyldig i 1 år fra utstedelsesdato. Dersom verkstedkort fornyes eller 

førstegangbestilles fra og med 15. juni 2019, eller det søkes om Gen2 verkstedkort før dette 

tidspunktet, vil det utstedes Gen2 verkstedkort, som gir adgang til å utføre arbeid både på 

digitale og smarte fartsskrivere. Ved utstedelse av Gen2 verkstedkort, vil virksomheten være 

forpliktet til å tilby arbeid på smart fartsskriver, og kortbruker må oppfylle kompetansekrav 

for å kunne utføre arbeid på smart fartsskriver.  

Det følger av vedlegg 1C til gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 at Gen2 verkstedkort 

bare kan utstedes til verksteder som er godkjent for aktivering og/eller kalibrering av smart 

fartsskriver. Dette innebærer at verkstedet – etter at dagens verkstedkort er utløpt og Gen2 

verkstedkort er anskaffet og tatt i bruk – har plikt til å tilby arbeid på både digital og smart 

fartsskriver. Korteier kan ikke velge bare å tilby arbeid på digital fartsskriver, og kan heller 

ikke velge bare å tilby arbeid på smart fartsskriver. 

Utskifting 

Dersom kortbruker etter å ha mottatt verkstedkortet endrer navn eller lignende, kan det søkes 

om nytt verkstedkort med riktige data.  

Hvis det søkes om utskifting med en tidligere startdato enn sluttdatoen på det gamle 

verkstedkortet, skal det gamle verkstedkortet leveres inn til Statens vegvesen sammen med 
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søknaden. Alternativt kan man hente nytt verkstedkort på trafikkstasjonen og da levere inn det 

eksisterende verkstedkortet samtidig.  

Til punkt 2: 

Vilkår for rett til verkstedkort  

Den som søker om verkstedkort må arbeide for et godkjent fartsskriververksted.  

Man kan bare ha ett verkstedkort for hvert verksted. Dersom man arbeider på flere verksteder 

i Norge, skal man ha et verkstedkort for hvert sted. Dette fordi det er verkstedet som er 

korteier, og verkstedkortet skal oppbevares på verkstedet.  

Introduksjonen av smart fartsskriver innebærer at fartsskriververkstedene må ha Gen2 

verkstedkort, og ha nødvendig utstyr og kompetanse for å kunne utføre arbeid på smart 

fartsskriver. 

Forutsetningen for å kunne få Gen2 verkstedkort er at fartsskriververksted som er korteier må 

ha nødvendig utstyr og kompetanse for å kunne utføre arbeid på smarte fartsskrivere. 

Gen2 verkstedkort skal bare utstedes til fartsskriververksteder som er spesielt godkjent for 

arbeid på smart fartsskriver, og som tilbyr aktivering, kalibrering, kontroll og reparasjon av 

både digital og smart fartsskriver. 

Vegdirektoratet har besluttet at godkjenningen av de tidligere godkjente 

fartsskriververkstedene for analoge og digitale fartsskrivere som også skal arbeide på smart 

fartsskriver, skal skjer ved at de aktuelle verkstedene leverer inn en egenerklæring med 

nødvendige vedlegg. 

Det vil ikke være mulig å rekvirere Gen2 verkstedkort før verkstedet har sendt inn slik 

egenerklæring, og fått skriftlig bekreftelse fra Statens vegvesen at det er godkjent for arbeid 

på smart fartsskriver. 

Ved behov for egenerklæringsskjema med tilhørende veiledning, kan korteier kontakte 

Regionvegkontoret.  

Til punkt 3: 

Kortbruker (mekaniker) som skal rekvirere Gen2 verkstedkort, skal ha gjennomgått 

nødvendig opplæring i aktivering, kalibrering, kontroll og reparasjon av den nye smarte 

fartsskriveren. 

Dokumentasjon på gjennomgått opplæring tilpasset den nye smarte fartsskriveren, skal 

vedlegges egenerklæringsskjemaet verkstedet skal sende til Statens vegvesen. Bekreftelse på 

at slik opplæring er gjennomført i punkt, vil bli kontrollert mot verkstedets (korteiers) 

innsendte egenerklæringsskjema.  

Til punkt 4: 

Verkstedkort som et utstedt på grunnlag av uriktige opplysninger, vil bli tilbakekalt av Statens 

vegvesen. Det samme gjelder ved tilfeller av bruk av noen annens verkstedkort, forfalskning 

eller annen bruk i strid med forskrift om fartsskriververksteder.  

Dersom kortbruker slutter ved verkstedet før verkstedkortet løper ut, skal dennes ansvarlige 

leder levere dette uten PIN-koden til Statens vegvesen. Dette for å sikre at andre ikke bruker 

kortet.  
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Som kortbruker har man et ansvar for sikker oppbevaring av kort i låsbart skap og kode som 

bare du kjenner til. Det er ikke tillatt å låne bort verkstedkortet. Kravene følger av forskrift 

om fartsskriververksteder § 17. 

Betaling 

Verkstedkort koster kr 750,- kroner og betales ved bestilling. Dokumenteres det at 

verkstedkortet er påført feilaktige opplysninger som skyldes forhold hos Statens vegvesen 

eller kortprodusenten, utstedes erstatningskort uten ny betaling. Dette gjelder også dersom 

verkstedkortet er defekt av tilsvarende grunner, eller det er noe galt med PIN-koden.  

Saksgang 

Søknaden om verkstedkort skrives ut, fylles inn og leveres ved personlig oppmøte av 

mekaniker på en trafikkstasjon, med gyldig legitimasjon. Statens vegvesen kontrollerer 

om vilkårene for utstedelse av Gen2 verkstedkort, herunder arbeid på smart fartsskriver, er 

oppfylt. Søknad om verkstedkort vil kontrolleres mot innsendt egenerklæringsskjema fra 

korteier (fartsskriververkstedet).  

 

 


