
Utsetter fristen for tilpasset opplæring av kontrollører og tekniske 
ledere  

Ny frist for å gjennomføre tilpasset opplæring for å bli godkjent kontrollør eller teknisk leder blir  
1. oktober 2022. Fristen gjelder kun de som er registrert på overgangsordningen.   

1. oktober 2018 ble det krav til at kontrollører av periodisk kjøretøykontroll og tekniske ledere må ha personlig 
godkjenning. Kontrollører kan få godkjenning som kontrollør av lette kjøretøy eller kontrollør av tunge 
kjøretøy. Godkjenning blir gitt etter en gjennomført opplæring.   

Opplæringen du må gjennom avhenger av om du har vært kontrollør før 1. oktober 2018, og om du er 
registrert på en overgangsordning eller ikke. Er du registrert på overgangsordningen må du oppfylle to krav  

• levert ordinær politiattest til Vegvesenet  

• gjennomføre en tilpasset opplæring ved hos en kursarrangør  

Nå utsetter vegvesenet fristen for å gjennomføre tilpasset opplæring til 1. oktober 2022. Fristen er endelig og 
gjelder kun de som er registrert på overgangsordningen.  

Det er viktig at alle de som er meldt inn på overgangsordningen for kontrollører får informasjon om fristene. Vi 
ber derfor om at dere gjør dette godt kjent blant deres kontrollører og ansatte.    

Du må fortsatt levere politiattest i 2021  

Selv om fristen for å ta opplæring utsettes, må du likevel levere inn ordinær politiattest innen 1. oktober 2021, 
altså i år.  

Leverer du ikke politiattest til Statens vegvesen innen 1. oktober 2021, er du ikke med i overgangsordningen 
lenger. For å kunne fortsette som kontrollør eller teknisk leder, må du da oppfylle de ordinære vilkårene for å 
få personlig godkjenning.  

Du kan jobbe uten personlig godkjenning frem til 1. april 2022 

Er du meldt opp på overgangsordningen, og har levert politiattest før 1. oktober 2021, kan du jobbe som 
kontrollør eller teknisk leder frem til 1. april 2022 selv om du ikke har tatt opplæringen. Etter det kan du ikke 
arbeide som kontrollør eller som teknisk leder før du har gjennomført kontrolløropplæringen og fått personlig 
godkjenning.  

Kravet om personlig godkjenning følger av EU-direktiv 2014/45. Direktivet satte en implementeringsfrist til 20. 
mai 2018, som vi allerede har varslet at ville bli oversittet med overgangsordningen vi la opp til frem til 1. 
oktober 2021. Vi kan derfor ikke oversitte direktivfristen lenger enn strengt nødvendig.  

Disse godkjenningen må du ha for å kunne fortsette med det aktuelle arbeidet etter 1. april 2022: 

Arbeidstype  Nødvendige godkjenninger 

Kontrollør av lette kjøretøy Kontrollør lette kjøretøy 

Kontrollør av tunge kjøretøy Kontrollør tunge kjøretøy 

Teknisk leder/stedfortreder 
for kontrollorgan 01 

Kontrollør lette kjøretøy  
+   
Teknisk leder lette kjøretøy 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorer
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorer


Teknisk leder/stedfortreder 
for kontrollorgan 02 

Kontrollør tunge kjøretøy  
+  
Teknisk leder tunge kjøretøy  

Teknisk leder/stedfortreder 
for kontrollorgan 03 

Kontrollør tunge kjøretøy  
+  
Teknisk leder tunge kjøretøy 

Teknisk leder/stedfortreder 
for kontrollorgan 04 

Kontrollør lette kjøretøy og Kontrollør tunge 
kjøretøy  
+  
Teknisk leder lette kjøretøy og Teknisk leder 
tunge kjøretøy 

 

Vi oppfordrer kontrollører til å melde seg på opplæring hos en av kursarrangørene så snart som mulig for å 
sikre at man får gjennomført opplæringen før fristen går ut. Godkjente kursarrangører finner dere på  
Godkjente kursarrangører | Statens vegvesen.  

Derfor forlenger vi fristen for opplæring  

Vi har mottatt bekymringer fra bransjen om at det ikke er mulig å få gjennomført tilpasset opplæring for alle 
kontrollører og tekniske ledere som har meldt seg opp i overgangsordningen innen den opprinnelige fristen. 
Koronasituasjonen har ført til redusert kurskapasitet, og langt færre personer enn antatt har fått gjennomført 
opplæringen.   

Det er fortsatt mange som er registrert på overgangsordningen som enda ikke har gjennomført tilpasset 
opplæring.  

Har du spørsmål, ta kontakt med tilsynsseksjonen i ditt område.  

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kursarrangorer/godkjente-kursarrangorer

