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REPRESENTASJON I SERVICEMARKEDSUTVALGET (SU) 
pr. 14. juni 2019

NAVN (FIRMA): MEDLEM SIDEN:

Ut : Jan Ove Kaarbø (Toyota Norge AS) 04.06.2015

Inn: Glenn Klemetsen (BC Norway AS) 14.06.2019

Medlemmer pr. 14. juni 2019:

Arnold Nybo (leder/ B.O. Steen AS/ PSA Norge) 07.06.2013 / leder: 02.06.2017

Øyvind Duvaland (Autozentrum Sport AS) 03.06.2016

Karstein Ahlin (Volvo Norge AS) 02.06.2017

Lise Teslo (BMW Group Norway) 02.06.2017

Håkon Åmotsbakken (Nissan Nordic, Norway) 02.06.2017

Tom Nordby (Harald A. Møller AS) 01.01.2018

Annbjørn Vasdal (MAN Truck & Bus Norge AS) 08.06.2018

Glenn Klemetsen (BC Norway AS) 14.06.2019

Stor takk til Jan Ove!!



6 a) Fartsskriversaken 

Overgangsordning for ikrafttreden av «smart» fartsskriver 
Teknisk installasjon, men del av et brukskrav

Derfor i utgangspunktet ikke overgangsordning som ellers; problem i hele EU / EØS
Fartsskriverprodusentene kraftig forsinket med leveranser til chassisprodusentene

Etter mye frem og tilbake: overgangsordning frem til 15. oktober (4 mnd.)
Norge, Nederland og Sverige eneste land med overgangsordning (?)

Tilgang på fartsskriverkort også sterkt forsinket

I siste liten: kunngjort tilgjengelig fra 7. juni
Fikk til overgangsordning også for disse, ved at Gen2 (smart) fartsskriver 
tillates brukt uten at kravet om første gangs kalibrering er oppfylt

Gjelder frem til 1. august

Ref. diverse utsendte informasjoner i det siste



SVVs effektiviseringsprosess

Konsekvenser:
Nedleggelse av trafikkstasjoner eller tjenester (reg., førerkort)
Nedbemanning

Løsninger:
Digitalisering
Privatisering
?

BILs innspill

Enkeltregistrering uten fysisk fremmøte v/ trafikkstasjon
Vegdirektoratet ikke enig, men i stor grad ny aktualitet / helt nødvendig, i og med reduksjon fra 44 til 30 
trafikkstasjoner som kan godkjenne tunge kjøretøyer. Samferdselsdepartementet skal avgjøre

Privatisering av årlig ADR-kontroll
DSB (og VD) ikke enig, men ny aktualitet. BIL tatt saken til Justisdepartementet..

Vektendring: ned-/oppregistrering uten «teknisk endring»
(«Norges eldste sak»)



Registreringssituasjonen – enkeltregistrering
(Ses i sammenheng med forrige sak)

Hovedsakelig tunge kjøretøyer, men også enkelte andre

Ventetid opp mot 2 uker ved TS0 (enheten for sentral dok.godkj.)

Ventetider på opptil flere uker for enkeltregistrering ved trafikkstasjon

Møte med Vegdirektoratet 7.6. – to temaer:
Mal for innsending av dokumentasjon – tvungen bruk av skjema
Ventetider ved TS0 og trafikkstasjoner

Resultat: 
Vegdirektoratet utsetter fristen for å ta i bruk malen, fra 15. juni 
til 1. september
I mellomtiden skal BIL og PBG komme med forslag til tilpasninger
VD jobber med ressurser.. 
Status fra medlemmer pr. i dag?



COC-veileder

BILs medlemsmøte 28.1.2019 i Vegdirektoratet om ny CoC-modell

«COC-veileder» ble sendt ut etter møtet:
10-siders oppsett for den nye CoC-modellen (-strengen)

Vegdirektoratets presentasjon fra møtet

Erfaringer til nå / kommentarer?



Autosys kjøretøy– ny betalingsløsning

Orienteringsmøte 22.3.2019 om forestående lansering av IT-
saksbehandlerløsning for registrering av kjøretøy samt ny 
betalingsløsning for omregistreringsavgift

Nedetid i Autosys v/ overgangen fra gammel til ny løsning: 25. – 29. april

Var mye usikkerhet i bransjen forut for møtet

Har ikke hørt om problemer etter møtet, heller ikke i nedetiden

Erfaringer til nå / kommentarer?



Status PKK-opplæring –
Byåsen vgs., Ressurssenteret

Viktig forretningsområde innen servicemarkedet

Første kurs 5. mars – for faglærere / instruktører v/ Byåsen vgs., m. fl.

Har i mai holdt tilpasset grunnopplæring for 67 PKK-kontrollører i 
Trøndelag

Skal i juni holde kurs i Ålesund i 3 uker, for 36 kontrollører i distriktet

Skal til høsten reise rundt i landet med kurs for minst 2 importører

Flere importører har planer

M.a.o.: Byåsen er godt i gang



Sikre bilskadereparasjoner

Standardkrav i forsikringsselskapenes samarbeidsavtaler med 
bilskadeverksteder

Tatt i bruk av de fleste selskapene / alle de største

Omfatter ca. 80 % av skadereparasjoner?

Arbeidsgruppe må fortsette å «pushe» på
Langt lerret å bleke; godt i gang med å heve kvaliteten, men grunn til å 
regne med at det er langt igjen

Flere importører har gjort mye

Vegdirektoratet, NBF og Finans Norge er med, i tillegg til BIL
Tor Simonsen, NBF, er koordinator





Høyenergibatterier - sikkerhet

BIL / flere av medlemmene, har bidratt til utvikling av 
kursopplegg for biloppsamlere

Kurs holdes i regi av Norges Biloppsamleres Forening (NBF)

Dette bidrar til nødvendig kompetanse for utmontering av batteri fra ELV, 
men går ikke lengre enn det

Trengs i tillegg kompetanse for å diagnostisere, demontere, reparere

Kan delta på kurs hos importører

Dette er heller ikke nok; vi trenger myndighetshjelp til å pålegge 
tilstandskontroll før omsetning av brukte batterier

Derfor: brev til DSB fra BIL, Autoretur, NBF og NBF sendt 7. juni



Høyenergibatterier - sikkerhet



R-152a

AC-gass som selges med påstand om at den kan erstatte både 
R-134a og 1234yf

Dette er ikke sant; R-152a er brann- og eksplosjonsfarlig, ikke godkjent 
for våre AC-anlegg / ikke i h. t. typegodkjenning m.m.

Isovator har tatt saken opp med Miljødirektoratet.

BIL har tatt saken opp med Vegdirektoratet, Forbrukerrådet og 
senest Forbrukertilsynet, som nettopp har svart (7/6);

Ingen av disse myndighetene ser seg i stand til å ta affære, begrunnet 
med manglende hjemmel



GDPR: Bruk av eierdata til markedsføringsformål

Henvendelse fra H.A. Møller AS til Vegdirektoratet og Datatilsynet:
«Flere aktører benytter opplysninger om eierskifte fra det sentrale motorvognregisteret til å drive 
målrettet markedsføring av vanlige verksted- og servicetjenester, dvs. markedsføring utover 
innkalling til periodiske kjøretøykontroller, mot privatpersoner som ikke er kunder. 
Eierskifteopplysningene er hentet fra Bisnode som selv mener praksisen er lovlig.»
Avventer svar fra Datatilsynet på om dette er lovlig praksis

Grunnlag for revisjon av BILs anbefalte retningslinjer

I tillegg fått innspill:
Hittil tar retningslinjene kun for seg spørsmålet om bilkjøp danner grunnlag for 
markedsutsendelser. Enkelte har bedt om at retningslinjene også tar for seg spørsmålet om kjøp 
av verkstedtjenester danner grunnlag for markedsutsendelser, f.eks. om en service gir anledning 
til senere å sende epostmarkedsføring til kunden uten samtykke (uavhengig av hvor bilen er 
kjøpt). 
Virker fornuftig, for å unngå at retningslinjene blir forstått for snevert. 

Revidere BILs anbefalte retningslinjer





5. Airbag-kampanjen; status / hva bør evt. gjøres videre

Tatt opp med VD og DSB i 2017
Brev fra BIL

Svar fra VD

RAPEX-møte hos DSB 1.11.2017

Lagt ut her: https://www.farligeprodukter.no/produkt/100051

Nytt brev fra BIL 14. mai 2019

Info til biloppsamlere?

https://www.farligeprodukter.no/produkt/100051


Vintermøtet 2020:

Onsdag 29. januar,

Olavsgaard

Sommermøtet 2020:

torsdag 11. – fredag 12. juni,

Strömstad


