Statens vegvesen
Vegdirektoratet

Oslo, 19. september 2011

firmapost@vegvesen.no

Fornyet høring – ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil m.m. –
implementering av direktiv 2007/46/EF og senere endringer av direktivet
Vi viser til høringsbrev, Deres ref. 2011/092414-002, av 5. juli 2011, med svarfrist 1. oktober 2011.
Bilimportørenes Landsforening har nedenstående kommentarer, i tillegg til kommentarer i vårt svar av
28. februar 2009 (vedlagt) på forrige høring (av 19. desember 2008).
Side 1, avsnitt 2, sikkerhetsbelter / bårefester:
De to ”særnorske” kravene om sikkerhetsbelter i buss klasse II og båreinnfesting i ambulanser er i seg
selv prisverdige, men strider mot direktivet og dermed mot EØS-avtalen, i form av å være tekniske
handelshindre. Vi kan ikke se annet enn at disse kravene må frafalles.
Å ta krav til sikkerhetsbelter i buss klasse II inn i f.eks. løyveforskriften endrer ikke det faktum at kravet
er et teknisk handelshinder.
Å videreføre dagens regler for ambulanse i ny forskrift vil også være å videreføre et teknisk
handelshinder. Å løse dette ved samtidig å godta ambulanser godkjent i annen EØS-stat vil være å
innføre en konkurranseulempe (et ”omvendt teknisk handelshinder”) for norsk innredningsindustri.
Side 3, under Forordning (EF) nr. 371/2010, virtuell prøving:
Det er positivt at adgangen til virtuell prøving utvides.
Side 4, under Forordning (EF) nr. 183/2011, godkjenningsblankett:
I annet avsnitt fremgår at det er utarbeidet ny godkjenningsblankett for individuell godkjenning som et
nytt tillegg D i vedlegg VI. Det er viktig at Statens vegvesens tilsvarende blankett harmonerer med
denne.
Side 7, nederst, spesielle kjøretøy:
Det fremgår at nåværende dispensasjonspraksis for spesielle kjøretøy videreføres inntil videre. I den
forbindelse er det ønskelig at det gjøres tilgjengelig, f. eks. på nettsiden til Statens vegvesen en
oppdatert oversikt over trafikkstasjoner med spesielle funksjoner i forbindelse med diverse
spesialkjøretøyer.
Side 8, annet avsnitt, ”annen ikrafttredelsesdato”:
Det står bl.a.: ”I enkelte tilfeller vil Norge kunne ha en annen ikrafttredelsesdato enn EU.” BIL mener at
datoer må harmonere med EU, slik at fabrikantene har forutsigbarhet.
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Konsekvenser vil ellers bl.a. kunne bli ulike konkurransevilkår mellom bruktimportører og f.eks. BILs
medlemmer som importører av nye biler, ved at registrerte/brukte biler fra EU kan importeres til Norge
Side 12, siste setning – vedr. beskyttelsesvegg:
” Imidlertid må det i slike tilfeller foreligge bekreftelse fra bilfabrikant eller utpekt teknisk prøveinstans
om at biltypen fortsatt oppfyller alle krav som er lagt til grunn for typegodkjenningen.”
Dette kan vi akseptere, men hva når f.eks. en sideimportør monterer en annen type beskyttelsesvegg enn
den som er testet av bilprodusenten? Da kan ikke bilprodusenten dokumentere kollisjonssikkerheten for
veggen, og bilen vil heller ikke være kollisjonstestet med denne veggen. Ulike kvaliteter på stålet og
ulike deformasjonsegenskaper gir ulike resultater ved kollisjon. Det må stilles like krav til alle
importører. Annen bekreftelse om oppfyllelse av krav bør vel da foreligge?
BIL forutsetter lik saksbehandling i godkjenningsprosessen overfor de aktører som benytter nasjonal
typegodkjenning som for de som benytter enkeltgodkjenning.
Side 13, til § 7 Nasjonal typegodkjenning av småserier:
BIL anser det som meget positivt at vår kommentar i forrige høringsrunde er blitt tatt til følge, i og med
at Vegdirektoratet nå går inn for direktivets maksimumsantall.
Det hersker også noe uklarhet om hvordan maksimumsantallet beregnes (variasjon fra medlemsstat til
medlemsstat), eksempel en Pick-Up:
Medlemsstat A: Maksimalt antall biler gjelder for hver karosseritype (Single Cabin = Maks antall +
Double Cabin = Maks antall.
Melemsstat B: Maks antall alle versjoner summert (Single +Double Cab = Maks antall)
Det hadde vært ønskelig at definisjonen i Norge følger samme som (A)
Side 16 – 17, Fabrikant:
BIL anser det som viktig at Vegdirektoratet bidrar i så stor grad som mulig til best mulige forhold for
norske påbyggere / berørt norsk industri.
Innføring av ny forskrift og implementering av direktiv 2007/46/EF byr på særlige utfordringer for
norske fabrikanter (påbyggere). De fleste norske fabrikanter er lokalisert i distriktene, uten tilgang til
tekniske prøveinstanser.
Samtidig må det nevnes at også bilprodusentene, representert i Norge av BILs medlemmer, stiller
strenge krav til påbyggere. Disse kravene er nedfelt i bilprodusentenes påbyggingsforskrifter.
Side 18, i forbindelse med varebil:
Vi viser til møte med Vegdirektoratet 16. juni og til møte med Toll- og avgiftsdirektoratet 21. juni, om
problematikken rundt varebil klasse 2.
BIL forutsetter at krav til sitteplasser, festepunkter, gulv etc. videreføres som et avgiftsanliggende, slik
det er i dag. Dette må bl.a. innebære at varebil N1 med festepunkter for mer enn én seterad fortsatt
godkjennes, så lenge festepunktene for annen (og evt. tredje) seterad gjøres utilgjengelige, som
beskrevet i dagens regler.
For å tydeliggjøre dette enda bedre, har vi tidligere fremmet følgende forslag til TAD om å tilføye ordet
”tilgjengelige” i Rundskriv nr. 1/2011 Mo:
"§ 2-3. Varebil klasse 2
Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er fast
setearrangement eller tilgjengelige fester, beslag, brønn mv. for slikt, og som har fastmontert
beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom.”

BILIMPORTØRENES LANDSFORENING / BILIMPORTØRENES SERVICEKONTOR • THE NORWEGIAN AUTOMOBILE IMPORTERS’ ASSOCIATION
Økernveien 99 • Postboks 71 Økern • 0508 Oslo • Telefon: 22 64 64 55 • Telefax: 22 64 85 95 • E.post: firmapost@bilimportorene.no • Web: bilimportorene.no

Dersom COC viser flere seterader må dette kunne korrigeres ved konvertering til norsk
typegodkjenning.
Annex II i 2007/46/EC skal endres fra og med 29/10-2012. I forslaget til nytt annex II er det ikke sagt
noe om fester for bakseter i N1, og det vil til N1 stilles krav om skillevegg, surringsfester, høyde og
areal for bakdør (varierende krav til N1 med en eller to seterader).
Dette er gode grunner til ikke å stille krav til "kun en seterad" i N1.
Side 19, øverst: ”Beskyttelsesvegg – krav til egenskaper ved sidekollisjon”:
Det må klargjøres nærmere hvilken type dokumentasjon som må fremvises. Ref. setningen:
”Dette utløser krav om ny godkjenning (enkeltgodkjenning eller typegodkjenning i ny etappe).”
Det bør i tillegg utarbeides en liste som viser ”godkjente” godkjenningsinstanser i tillegg til
bilprodusent.
Side 20 – 21 ”Til § 10 Bruktimport”:
BIL stiller seg skeptisk til nødvendigheten – og lovligheten – av å forskriftsfeste at importør skal
fremlegge godkjenningsattest for kjøretøy som har vært registrert i annet EØS-land.
For det første, har vel dette fungert bra i mange år uten å være forskriftsfestet.
For det andre, vil det ikke nødvendigvis alltid være mulig å fremskaffe slik attest.
Videre er dette arbeidet ganske omfattende og tidkrevende og forbundet med kostnader for de formelle
importørene. Slike kostnader må det fortsatt være anledning til å dekke inn i form av å ta betalt for
arbeidet.
Side 21 - 22, Kapittel 6, varebil klasse 2:
Ved å tolke norsk varebil klasse 2 inn i begrepet ”completed”, som har 29. april 2013 som
ikrafttredelsesdato for obligatorisk EF-typegodkjenning, har Vegdirektoratet vist positiv vilje til å finne
beste løsning på et tidsproblem som oppsto som følge av den forsinkede implementeringen av
Godkjenningsdirektivet i Norge. Vi viser i den anledning til ovennevnte møter 16. og 21. juni.
Når De ber om kommentarer til at disse bilene foreslås å komme inn under etappevis typegodkjenning,
er vår kommentar, som De forstår, at vi støtter opp om forslaget.
BIL berømmer Vegdirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet for denne løsningen.
BILs høringssvar av 28. februar 2009:
Som nevnt innledningsvis, suppleres herværende høringssvar med vårt svarbrev fra forrige høring, i den
grad våre momenter fra den gang ikke er blitt avklart i mellomtiden. Vi ber Dem derfor ta begge brev
med i vurderingen i arbeidet med nåværende høring.

Med vennlig hilsen
BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Tore Lillemork

Vedlegg: BILs høringssvar av 28. februar 2009
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