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Søknadsskjema kontrollør 
 
Etternavn:  
Fornavn:  
Adresse:  
Postnr:  Sted:  
Fødselsdato:  E-post:  
 
Det søkes om godkjenning for følgende kontrollørgruppe(r): (Kryss av for det som passer). 
 

G1K Mobilkran   G8K Lastebilkran   
G2K Tårnkran   G10K Hånddrevne kraner  
G3K Sving-/portalkran   G11K Løst utstyr/løfteredskap  
G4K Bro-/traverskran   G20K Fast montert hydraulisk kran  
G7K Taljer, vinsjer og spill      
 

Krav til kontrollør er gitt av Samordningsrådet desember 2001 
1. Teoretisk prøve(r). (Du trenger ikke å vedlegge dokumentasjon gitt av KOSAR AS) 

Du må ha bestått G00 generell del – løfteinnretninger for  alle kontrollørgrupper unntatt G10 og G11 
2. Praktisk prøve. (Du trenger ikke å vedlegge dokumentasjon gitt av KOSAR AS) 
3. Praksis krav:  (Enten 3a eller 3b) 
3a. Fagbrev som industrimekaniker, landbruksmekaniker, anleggmaskinmekaniker, motormekaniker eller 

reparatør på tunge kjøretøy og minst 12 måneders dokumentert erfaring fra kontroll på aktuell 
kontrollgruppe. 

3b. 5 års dokumentert verkstedpraksis og minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell 
kontrollgruppe.. 

NB! Har du eksamen for G4K og leverer dokumentert erfaring fra kontroll på G7K og G10K  blir du kontrollør på alle tre! 
Eksamen for G8K gir automatisk kompetanse for kontrollør G20K 

 
Vedlegg/dokumentasjon: (Kryss av for det som passer). 
 
 

Skriftlig teoretisk prøve   Dokumentert verkstedpraksis  
Praktisk prøve   Grunnkurs mekaniske fag  
Fagbrev   Videregående kurs I (VKI el VG2)  
Dokumentert kontrollørerfaring   Annen relevant opplæring  
   
De gitte opplysningene er korrekte, og kan oppgis til registrering. Jeg godkjenner at arbeidsgiver eller kursarrangør kan sende disse 
opplysningene som e-post til NKR. (Hvis du ikke godkjenner dette, stryker du setningen ovenfor og arbeidsgiver eller kursarrangør må 
sende dette som vanlig post, jf personopplysningsloven §§ 12 og 13.  
Sted:  Dato:  

Underskrift:    
 
NKR behandler alle data etter Personopplysningsloven. Databasen er meldt inn til Datatilsynet etter bestemmelser gitt i 
Personopplysningsloven med tilhørende forskrift.  
Dette skjemaet kan du laste ned i Word- og pdf-format her: http://norskkompetanseregister.no/index.php?id=53       À jour 14.01.2016 

Passfoto 
35 x45 mm. 

Alternativt vedlagt 
elektronisk bilde. 

Fødselsdato pluss 
etternavn skal være 

bildets navn. 
Eks: 241265hansen.jpg 

 
Hvis du skanner inn 
denne siden, husk å 

bruke høyeste 
oppløsning (600dpi) 
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