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Ny bilforskrift (NBF), bakteppe

● Takk for invitasjonen og takk for sist!

● Strömstad fredag 8. juni 2018?

– Hvordan regelverket ble til

– Prosessen med å implementere det

– Nasjonalt handlingsrom

● Tjøme 17. juni 2022

– Rent mye vann i havet siden Strömstad..

– Ny typegodkjenningsforordning vedtatt (erstatter 
2007/46)

– Ny sikkerhetsforordning (erstatter 661/2009)

– Forslag til NBF har vært på høring i flere runder

– Korona/omorganisering
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Det er dette alt handler om…



Ny bilforskrift 2022, hovedpunkter

● Innfører en ny og mer brukervennlig struktur

● Viderefører i all hovedsak eksisterende tekniske krav

● Gjeldende dispensasjoner/unntak tatt inn i forskriften

● Henvisninger til bestemmelser i KTF er borte – aktuelle 
bestemmelser er flyttet over i NBF2022 .

● Innfører regler om markedstilsyn

● Tar inn 2018/858 + 2019/2144

● Forenklede dokumentasjonskrav, ref ønske fra bransjen (vår 
2022).



Ny bilforskrift- hva inneholder?

● 2018/858

– Ny typegodkjenningsforordning

• Erstatter 2007/46

• Forordning vedtatt i EU i mai 2018

• Sendt på nasjonal høring 18. februar 2020+ påfølgende 
høringer

• Forordningen måtte aksepteres fra 5. juli 2020, i kraft i 
EU 1. september 2020

• Innfører bestemmelser om markedstilsyn

• Integrerer gjeldende dispensasjoner i forskriften

• Fortsatt mulighet for MS til å ha (noe) lempeligere krav 
ved enkeltgodkjenning/småserie
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Ny bilforskrift, hva inneholder?

2019/2144

- Ny sikkerhetsforordning

• Bakgrunn

• Erstatter 661/2009, se vedlegg 1

• De fleste krav videreføres

• Noen helt nye

• Ikrafttredelsesdatoer..?
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Ny bilforskrift, prosess og status

● Høringen(e) ligger på 
www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/

● Vært relativt lang prosess, ca to år

● Ulike valg (stor, medium, liten)- mulig nytt vedlegg 1B?

● Tar inn 858 og 2144

● Vedlegg 1 – snart ute, snart inne

● NBF vedtas 29/6 med e.i.f. 1.10.22

– Informere bransje – gjøres herved
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Spørsmål?

● Hvis nei, takk for oppmerksomheten☺
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