Søknad til Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke
utenlandsk kompetansebevis for truck, kran og/eller
masseforflytningsmaskin
*Jf:

 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
§§ 10-2 og 10-3
 Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §§ 9-1 og 9-2.

Norsk regelverk* slår fast at EØS-borgere med utenlandsk kompetansebevis for truck, kran og/eller masseforflyttingsmaskin
skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke sitt utenlandske kompetansebevis om de vil bruke følgende arbeidsutstyr i
Norge:
Bro- og traverskraner (dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse), tårnkraner, mobilkraner, portalkraner, kraner
med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger, løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass
på vognen, masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).
Se nærmere beskrivelse av reglene på www.arbeidstilsynet.no.

Jeg søker om tillatelse til å bruke mitt utenlandske kompetansebevis i Norge, og gir i den forbindelse følgende opplysninger
som grunnlag for søknaden.
Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr.

Epost

Poststed
Telefonnummer

Nasjonalitet

For at søknaden skal bli behandlet må følgende være på plass:
1.

Tabellen på neste side må være utfylt. Der må du krysse av hvilket kompetansebevis du søker om tillatelse til å bruke.
Du må både krysse av for den norske betegnelsen og skrive inn den tilsvarende betegnelsen som står på ditt utenlandske
kompetansebevis.

2.

Bekreftet kopi av ditt pass eller annen identifikasjon som bekrefter din nasjonalitet.

3.

Kopi av det utenlandske kompetansebeviset, eventuelt kopi av dokumentasjon på arbeidserfaring
(se reglene for arbeidserfaring på www.arbeidstilsynet.no).

4.

Dokumentasjon på antall timer med teoretisk og praktisk opplæring som ligger til grunn for det utenlandske
kompetansebeviset.

5.

All dokumentasjon skal være oversatt til norsk eller engelsk for alle andre språk enn dansk og svensk.

Søknaden blir behandlet som om den gjelder permanent tillatelse til å bruke det utenlandske kompetansebeviset om det ikke
er nevnt spesielt at det gjelder en søknad om midlertidig tillatelse.

Svar på søknad
Ønsker du svar på søknaden din på e-post eller vanlig post? (velg ett av alternativene)

Underskrift
Sted

Dato

Underskrift

Utfylt søknadsskjema (2 sider) skrives ut og sendes med vedlegg til:
Arbeidstilsynet Midt-Norge
Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
Best. nr. 612 (Godkj. april 2013) Elektronisk utgave

(Klikk for å velge e-post eller post)

Fyll ut hvilket/hvilke bevis du ønsker tillatelse til å bruke i tabellen under ( i kolonne A).
Skriv inn eventuell kode som kompetansebeviset har i hjemlandet (i kolonne B).
Sett kryss for hvilken dokumentasjon du legger ved. Nummerér vedleggene.
Kolonne A
Søker om
tillatelse til
å bruke
(sett X)

Kolonne B
Norsk
betegnelse

Kran
Mobilkraner

G1

Tårnkraner

G2

Portalkran

G3

Bro-/traverskran

G4

Lastebilkran

G8

Truck
Lavtløftende palletruck, palletruck med
permanent plattform, t.o.m. 10 tonn

T1

Skyvemasttruck/støttebenstruck t.o.m. 10 tonn

T2

Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck/sidestablende og førerløftende plukktruck
t.o.m. 10 tonn

T3

Motvektstruck t.o.m. 10 tonn

T4

Sidelaster t.o.m. 10 tonn

T5

Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn

C1

Rundtsvingende teleskoptruck med løfte
kapasitet inntil. 10 tonn
Sidelaster, løftekapasitet over 10 tonn

C2

Portaltruck, løftekapasitet over 10 tonn

T7

Motvektstruck, gaffelarmer – løfte-kapasitet over
10 tonn

T8

T6

Motvektstruck med permanent container-åk –
løftekapasitet over 10 tonn

T8.1

Motvektstruck med permanent tømmerklo –
løftekapasitet over 10 tonn

T8.2

Motvektstruck, teleskopisk bom – løftekapasitet
over 10 tonn
Masseforflytningsmaskiner

T8.4

Doser, større effekt enn 15 kW (20,4 HK)

M1

Gravemaskin, større effekt enn 15 kW (20,4 HK)

M2

Veihøvel, større effekt enn 15 kW (20,4 HK)

M3

Hjullaster, større effekt enn 15 kW (20,4 HK)

M4

Gravelaster, større effekt enn 15 KW (20,4 HK)

M5

Dumper, større effekt enn 15 kW (20,4 HK)

M6

Skraper, større effekt enn 15 kW (20,4 HK)

M7

Vedlegg
Antall vedlegg
Andre opplysninger:

Betegnelse på
mitt
utenlandske
kompetansebevis

Dokumentasjon vedlagt
(sett X)
Utenlandsk
kompetanse
Arbeidsbevis
erfaring

