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ÅRSBERETNING 2021. 
NAF SENTERET TØNSBERG. 

 

Året 2021 ble igjen et år som ble preget av Covid-19. NAF Senteret Tønsberg har vært i 

normal drift hele året med tiltak for å hindre smitte og smittespredning.  

2021 er første hele året vi har hatt et verksteds tilbud. Verkstedet tar reparasjoner etter EU-

kontroll og servicer. Dette året har gitt oss mange nye erfaringer og noen utfordringer. De 

fleste tilbakemeldinger vi har fått på vår verkstedsdrift er positive. Vi har hatt bra belegg på 

verkstedet stort sett gjennom hele året, men merket en viss nedgang i takt med at strømprisene 

gikk opp.  

Vi hadde også en liten nedgang på test og kontroll mot slutten av året. 

 

2021 var også første hele året med et testsenter for næringslivskunder på Sem. Vi har økt 

bemanningen på Sem fra 2 ansatte til 3 ansatte. Vi har igjen hatt en økning av antall testede 

biler for næringsliv og passerte 2500 kontrollerte biler i 2021. Oppdragsgiver anslår at det vil 

være videre vekst i 2022.  

Vi er ved utgangen av 2021 er det til sammen 7 ansatte ved NAF Senteret Tønsberg. 

 

I løpet av 2021 har vi utført følgende tester: 

Periodisk Kjøretøykontroller  1916 stk.   

Etterkontroller PKK     534 stk.   

Garantiutløpstester                   290 stk. 

Salgstester                                  53stk. 

Kjøpstester                                53 stk.   

Driftstester                                  10 stk. 

NAF Ekspress                             20 stk. 

 

I tillegg kommer oljeskift, vinduspusserskift, batteriskift og andre justeringer, 

konsulentrapporter, andre næringslivstester mm. 

     

I år som i fjor var det vår samarbeidspartner Dekkmann som foretok dekkskift for 

medlemmene. Tilbakemeldingene vi har fått på senteret er stort sett positive med tanke på at 

de også får tilbud om dekkhotell og evnt. nye dekk om det skulle være behov. Biler som er 

inne på senteret til verkstedstjenester har muligheten til hjulskift i forbindelse med dette. 

 

Vil med dette takke lokalavdelingen for et godt samarbeid og for den økonomiske støtten vi 

får. I 2021 ble denne støtten i sin helhet brukt til innkjøp av en AC-maskin som gjør at vi kan 

utvide vårt medlemstilbud til også å omfatte service og vedlikehold på Aircondition anlegg i 

bil.  

  

Vi gleder oss til å se fortsettelsen både på senteret på Korten og på Sem i 2022. Vi er fortsatt i 

en læringsfase på verkstedsdrift, men vi begynner å få en god erfaring med verkstedet vårt. 

Vi håper at smittesituasjonen endres litt i løpet av 2022 slik at hverdagen kan bli litt mer 

normal. 

  

Å feire Julebord sammen med Avdelingen er også alltid hyggelig, dessverre var det ikke 

mulig for noen av oss å delta på dette i 2021.  

  

Vennlig hilsen  

 

Richard Frugaard 

Senterleder NAF Senter Tønsberg. 


