INFORMASJON OM

MASKINREGISTERET
Maskinregisteret er et felles bransjeregister for maskiner underlagt sakkyndig
kontroll i Norge. Registeret lanseres 6. mai 2015 på Vei og Anlegg og vil i første
omgang gi utvalgte importører mulighet til å registrere nye masseforflytningsmaskiner. Etterhvert vil maskineierne og resten av bransjen få tilgang.
Bakgrunn

Ønsket om et slikt register har eksistert i
bransjen i mange år.
Behovet ble aktualisert igjen med en økende
import av maskiner uten CE-merking.
MGF allierte seg med EBA og MEF og dannet en styringsgruppe som engasjerte Stiftelsen Sentralregisteret for å utvikle og drifte et
slikt register.

Aktuelle maskiner

Til å begynne med konsentrerer vi oss om
masseforflytningsmaskiner, men vil etter pilotfasen også åpne for andre maskiner som
faller inn under sakkyndig kontrollordning.
Flere maskineiere ønsker seg at alle typer
maskiner skal kunne registreres. Det vil bli
åpnet for dette senere i utviklingen.

Fordeler for aktørene i bransjen

Maskineier og bruker
Den juridiske maskineier kan være et finansselskap eller en entreprenør. Disse vil få en
brukskontroll mange ikke har i dag. De får
mulighet til å selv registrere egne maskiner.
Eierskap og samsvarserklæring må bekreftes. Entreprenøren kan ta ut rapporter som
viser status på maskinparken ifm anbud.
Forsikringsbransjen, Politi, Toll og Skatt
Med et eierskapsregister forenkles arbeidet
med stjålne maskiner og de får et viktig verktøy mot kriminalitet i bransjen.
Sakkyndig virksomhet
Blant de som kontrollerer maskinene har
det lenge vært et ønske om at alle kontroller
samles i ett system. Det vil lages en App for
mobil/nettbrett for direkte registrering.

Arbeidstilsynet får et kraftig verktøy for å
avsløre arbeidsmiljøkriminalitet.

Samfunnsnytte

Bransjen sliter med useriøse aktører som
kan tilby lavere anbud med ulovlige maskiner. Dette registeret vil være med på å
vanskeliggjøre bruk av slike maskiner.
Maskiner som ikke er CE-merket forurenser
og støyer mer enn de som er godkjent.
Et eierskapsregister virker forebyggende
mot tyveri og omsetning av stjålne maskiner.
Oversikt over sakkyndig kontroll og innsyn
for allmennheten i dette gjør det mindre
attraktivt å jukse.

Bruk av systemet

Gjennom reginn.no vil de forskjellige aktørene kunne logge seg inn og administrere
innenfor sine rettighetsområder.
Det utstedes et registreringsmerke for maskinen som inneholder et registreringsnummer og QR-kode. Denne QR-koden kan
allmennheten scanne med smarttelefon og få frem
grunnopplysninger
om maskinen som
eierskap, CE-merking, forsikring og
sakkyndig kontroll.
Dette gjør det
enkelt for alle å
sjekke om alt er i
orden med maskiN
reginn.no
nen.

ARS 469

Innhold i registeret

Systemet vil ha informasjon om eierskap,
juridisk eier og bruker. Eierskifte kan gjennomføres elektronisk av juridisk eier.
Maskininformasjon som merke, modell, serienummer, samsvarserklæring m.m.
Sakkyndig kontroll der man kan registrere
kontrollen direkte i systemet.
Mulighet for verkstedjournal og enkel flåtestyring.

Utviklingsarbeidet

Sentralregisteret har startet fem referansegrupper som er premissgivere og rådgivere i
utviklingen av registeret.
Gruppene består av representanter fra
- Importører/forhandlere
- Maskineiere/entreprenører
- Sakkyndige virksomheter
- Byggherrer
- Myndigheter som Politi og Toll. Samt
finans og forsikring
Arbeidet i disse gruppene vil fortsette ut året
og videre til registeret er ferdigutviklet.

Om reginn.no

Dette er Sentralregisteret’s nettportal for
oppslag og administrasjon av vårt
kompetansebevisregister. Nå lanseres også
maskinregisteret her.
At både kompetanseregisteret og maskinregisteret finnes i samme portal kan åpne for
spennende synergier i tiden fremover.

Om Stiftelsen Sentralregisteret

Sentralregisteret er en uavhengig stiftelse initiert av Direktoratet for Arbeidstilsynet i 1989
for å drifte register og utstede kompetansebevis for truckførere i Norge.
I dag utsteder vi 43 000 kompetansebevis
årlig innen dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring. Tilsammen har vi 750.000
kompetansebevis i registeret.
Under Vei og Anlegg er Sentralregisteret
å treffe på stand HQ10 i messehallen.

Skjermbilde fra reginn.no når
en maskineier ser på status
for sine egne maskiner.
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