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Hva gjør man egentlig på en EU kontroll?

Mange lurer på hva som blir gjort med bilen når den leveres inn til EU
kontroll på et verksted. Nå har vi tenkt å få svar på hva som faktisk blir
sjekket og hva som gjøres når du leverer inn bilen til oss.

Vi har møtt Bjørn Inge Lånan Nicolaisen (36) som er teknisk leder for Nordvik
i Harstad. Bjørn Inge er en av våre medarbeidere som har master utdanning
innen Toyota, og har lang erfaring som mekaniker og teknisk leder for
verkstedet.

EU kontroll eller periodisk kjøretøy kontroll (PKK) som det egentlig heter er



en kontroll som Statens Vegvesen krever skal gjennomføres på alle biler
eldre en 4 år. Bilen blir da kalt inn til kontroll for å sikre at alle biler som
kjører på veiene i Norge er innenfor kravene til sikkerhet. PKK inneholder nå
hele 122 punkter som mekanikeren skal gjennom å sjekke, slik at kontrollen
er nå meget omfattende og tidkrevende. Men alt dette er grunnet at bilistene
skal være sikre på veiene, og vi kan være sikker på at biler vi møter ute i
trafikken er trafikksikker.

Vi i Nordvik kaller inn alle biler som skal inn til EU kontroll hvis kunden har
gitt oss samtykke til dette. Da slipper du å tenke på når bilen skal inn, da vi
sender deg en påminnelse i god tid før, sier Bjørn Inge. Mange er også usikre
på om denne kontrollen er en fullverdig rapport for bilen som kan brukes når
man skal selge eller kjøpe bil. Det er det ikke, da må man sørge for å skaffe
en takst eller tilstandsrapport på bilen for å få en fullstendig rapport på
bilens tilstand.

En EU kontroll består av 2 hovedkategorier:

• 1.Trafikksikkerhet
• 2.Miljø

Følgende punkter sjekkes på kontrollen (med mange underpunkter):

• 1.Bremseanlegg
• 2.Styring
• 3.Sikt
• 4.Lykter, Refleksinnretninger og elektrisk utstyr
• 5.Aksler, hjul, dekk og hjuloppheng
• 6.Understell og understells utstyr
• 7.Annet utstyr
• 8.Skadevirkninger

Kilde: Statens vegvesen.

Ønsker du å vite mer kan man få utfyllende informasjon på vegvesen.no.

https://www.vegvesen.no/


5 kjappe fra Bjørn Inge:

• -Drømmebil? Toyota Land Cruiser.
• -Hvilken bil kjører du? Suzuki Grand Vitara.
• -Taco hjemme eller middag på restaurant? Taco hjemme.
• -Hva gjør deg mest glad? Min fantastiske samboer.
• -Kjøpesenter eller sofatjeneste? Sofatjeneste.

I Nordvik Gruppen inngår selskapene Nordvik AS, M Nordvik AS, Nordvik CAR
AS, Nordvik Mobility AS og Nordvik Eiendom. Konsernet hadde en omsetning
på 1,7 milliarder kroner og solgte 4000 nye- og brukte biler i 2021. Nordvik
Gruppen består av bilforhandlere, -verksteder, -skadeverksteder og
eiendomsvirksomhet i Steinkjer, Namsos, Kolvereid, Brønnøysund, Mosjøen,
Bjerka, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Glomfjord, Halsa, Ulvsvåg, Narvik, Harstad,
Andøy, Sortland, Svolvær og Leknes.
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