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Ny forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) trådte i kraft 1. november 2020, 

og opphevet samtidig forskrift om kjøretøyverksteder. Her får du viktig informasjon om 

hvilke nye endringer som kan påvirke din rolle som teknisk leder eller stedfortreder 

De viktigste endringene i den nye verkstedforskriften 

Den nye verkstedforskriften innebærer flere endringer som følge av utviklingen i kjøretøy- og 

reparasjonsteknologien. Flere verkstedkategorier er fjernet, mens reparasjoner av omfattende skader er skilt ut i 

egen verkstedkategori. Det er innført en ordning med personlig godkjenning av teknisk leder og stedfortreder ved 

kjøretøyverksteder. Det vil måtte betales gebyr for behandling av søknader om personlig godkjenning av teknisk 

leder og stedfortreder. Teknisk leder og stedfortreder må ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne fungere i 

rollen sin.  

 

Forskriften finner du i sin helhet her; Forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften).   

 

Retningslinjer som gir utfyllende kommentarer til forskriften, vil du finne på våre nettsider; 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/sok-om-godkjenning  

Personlig godkjenning som teknisk leder og stedfortreder 

Den nye ordningen med personlig godkjenning innebærer at den som skal være teknisk leder eller stedfortreder 

ved kjøretøyverksted, må være godkjent av Statens vegvesen. Personlig godkjenning får man ved å dokumentere 

fagbrev og relevant praksis tilpasset verkstedkategorien man søker godkjenning for. Man får ett 

godkjenningsbevis for hver verkstedkategori man får personlig godkjenning for. Du kan benytte det samme 

godkjenningsbeviset om du går over til et annet verksted i samme kategori.  

 

I forbindelse med godkjenning av teknisk leder og stedfortreder vil Statens vegvesen registrere og lagre 

personopplysninger i sitt elektroniske verkstedregister.  

 08.12.2020 

 

Viktig informasjon til teknisk leder 
og stedfortreder – ny 
verkstedforskrift 

https://lovdata.no/forskrift/2020-10-28-2170
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/sok-om-godkjenning


 

 

For deg som skal søke godkjenning som teknisk leder eller stedfortreder etter 1. november 2020 

Hvis du skal bli registrert i rollen som teknisk leder eller stedfortreder, og ikke var registrert som dette per 1. 

november 2020, må du søke om personlig godkjenning som teknisk leder/stedfortreder hos Statens vegvesen. 

Søknaden må inneholde dokumentasjon på fagbrev og relevant praksis og en beskrivelse av hvilken godkjenning 

(verkstedkategori) du søker om. Du må betale gebyr for behandling av en slik søknad. Dette gjelder også selv om 

du har vært teknisk leder eller stedfortreder tidligere, men var meldt ut av denne rollen før 1. november 2020. 

 

Du kan registrere deg som søker for personlig godkjenning via vår hjemmeside. Her vil du også se hva du må 

dokumentere, og hvordan dette sendes inn til oss. Husk å merke oversendelse av dokumentasjon til oss med 

hvilken/hvilke godkjenninger du søker om. 

For deg som var teknisk leder eller stedfortreder per 1. november 2020 

Dersom du før 1. november 2020 allerede var teknisk leder eller stedfortreder ved godkjent kjøretøyverksted, må 
du innen 1. november 2022 få personlig godkjenning fra Statens vegvesen. 
 
Statens vegvesen vil automatisk gi deg personlig godkjenning i riktig verkstedkategori, og sende deg et 
godkjenningsbevis. Du som allerede er teknisk leder eller stedfortreder, trenger derfor ikke foreta deg noe 
spesielt. Du skal heller ikke betale gebyr for godkjenningsbeviset du vil motta.  

Er du teknisk leder eller stedfortreder for kjøretøyverksted som har tilbudt arbeid på kjøretøy med omfattende 

skader 

Endringene i den nye verkstedforskriften innebærer at kun virksomheter godkjent som skadeverksted 02 kan tilby 
arbeid på omfattende skadereparasjoner. Teknisk leder ved skadeverksted 02 skal derfor ha personlig 
godkjenning for denne verkstedkategorien.  
 
Skal du være teknisk leder eller stedfortreder ved skadeverksted 02 godkjent etter 1. november 2020, må du først 
få personlig godkjenning som teknisk leder for skadeverksted 02.  
 
Er du teknisk leder ved et godkjent verksted som per 1. november 2020 tilbød arbeid på kjøretøy med 
omfattende skader, må du innen 1. november 2022 søke om personlig godkjenning som teknisk leder for 
skadeverksted 02.  
 
Godkjenningsbeviset får du ved å dokumentere fagbrev som skadereparatør, relevant praksis og tilleggsopplæring 
for omfattende skadereparasjoner. Du må betale gebyr for behandling av søknaden.  
 
Vi ber om at du i god tid før 1. november 2022 orienterer deg om de nye kravene for å bli godkjent som teknisk 
leder for skadeverksted 02, og fremmer søknad om godkjenning som skadeverksted 02. Søknaden kan sendes ved 
å benytte løsningen på Din Side, alternativt benytte det manuelle søknadsskjemaet.   

Krav om tilstrekkelige norskkunnskaper 

Teknisk leder skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne oppfylle sine plikter etter verkstedforskriften. Det 
innebærer at teknisk leder og stedfortreder må kunne tilstrekkelig norsk til å kunne veilede personalet, påse at 
arbeidet utføres i samsvar med krav satt i lov og forskrifter, samordne reparasjonsvirksomheten og være 
verkstedets kontaktperson hos Statens vegvesen. Statens vegvesen vil gjennom sine tilsynsaktiviteter undersøke 
om teknisk leder og stedfortreder har tilstrekkelig norskkunnskaper.  

Gjør forberedelser i god tid før overgangsperioden utløper 

Dersom du er teknisk leder eller stedfortreder per i dag og ikke har tilpasset deg de nye kravene, og heller ikke 
innen overgangsperioden 1. november 2022 har fått personlig godkjenning for den verkstedkategorien du skal 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-tekniske-ledere-ved-verksted
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/sok-om-godkjenning


 

 

være teknisk leder for, mister du retten til å være teknisk leder ved kjøretøyverksted. Du må i så fall søke om å bli 
godkjent som teknisk leder eller stedfortreder på ordinær måte.  
 
Statens vegvesen oppfordrer derfor til at du benytter overgangsperioden til å ta stilling til din rolle, og at du 
planlegger nødvendige endringer du må gjennomføre i god tid før overgangsperioden opphører. 
 
Du finner mer informasjon om de nye endringene på våre nettsider; Teknisk leder ved verksted | Statens 
vegvesen.  
 
Vi ber om at du tar kontakt med oss dersom det er behov for ytterligere veiledning i overgangsperioden. 
 
 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-tekniske-ledere-ved-verksted
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-tekniske-ledere-ved-verksted

