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Forskriftskrav

• Kjøretøyforskriften §7-2

• Verkstedforskriften § 12

«… skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til 
kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig 

anerkjente reparasjonsmetoder …»



Én region
Tall basert på tilsyn utført i perioden 2018 – mars 2019
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Stikkprøver (fysiske kontroller)
Reparasjon av omfattende skader
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Tilsyn på verksteder
Systemtilsyn (dokumentasjon og kvalitetssystem)

78

45

18
0

25

50

75

100

Totalt antall tilsyn Antall avvik Antall tilbakekalt godkjenning
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Skadeverkstedene må bli flinkere til å dokumentere omfattende 
skadereparasjoner slik forskriftene krever.

Statens vegvesen skal ha ros for at de utfører flere tilsyn. 
Flere risikobaserte tilsyn øker risikoen for å bli tatt.



NBF har bidratt til at verkstedforskriften nå revideres

Noen av NBFs innspill til Vegdirektoratet

• Kategori bilskadeverksted bør to-deles

1. Enkle reparasjoner inkl. smartrepair

2. Alle reparasjoner inkl. de komplekse

• Smartrepair bør defineres som godkjenningspliktig arbeid

• Ny verkstedkategori, billakkeringsverksted

• Flere sanksjonsmuligheter slik at Statens vegvesen kan forvalte forskriften bedre 
(eksempelvis kunne stenge ulovlige verksteder)



Det er viktig å få en ny verkstedforskrift med krav som er oppdaterte i forhold 
til dagens bilteknologi og dagens bilbransje, og som mer effektivt stopper 
ulovlige verksteder og useriøse aktører.



«… noen få A-lag og mange B-lag …»



Ressursgruppen skade/lakk

• Cato Leine, Drammen Karosseri og Lakk

• Nils-Jørgen Kristiansen, Karosseriforum

• Trond Furuli, Skade og Lakk

• Per Morten Weum, Bertel O. Steen

• Anders Lindquist, Axalta

• Sven Rollve, Toyota Norge

• Jørn Kristian Narvestad, Harald A. Møller

• Odd Egil Hexeberg, Bilia

TAKK!



Antall personer

Ca. 320

Den røde tråden

Hva kan vi relativt raskt-, enkelt- og på egenhånd gjøre for å påvirke driften positivt?

Konferansens mål

Være en arena for faglig inspirasjon og påfyll, og samtidig en møteplass for kollegaer, 
samarbeidspartnere og leverandører

God fornøyelse!




