
 
 

 

MØTEREFERAT 
 
 

Sak: 
 

SERVICEMARKEDSUTVALGET (SU) 

Tid: Onsdag 15. juni 2022, kl. 1530     Sted: Havna hotell, Tjøme 
 

Til 
stede: 

Øyvind Duvaland (Autozentrum Sport AS), Glenn Klemetsen (BC 
Norway AS), Sten Engebretsen (Motor Gruppen AS), Tormod 
Roksvaag (Hyundai Motor Norway AS), Jan Steinar Jensen (Norsk 
Scania AS), Bjørn Sverre Erikstein (Volvo Norge AS), Erik Andresen 
og Tore Lillemork (BIL) 

 

Forfall: Tom Nordby (Harald A. Møller AS), Christian Sooth Knutsen (B.O. Steen 
AS) 

 
1. BILs «Vær varsom-plakat» 

Møtedeltagerne ble minnet om innholdet i BILs konkurranserettslige retningslinjer, som 
ble vist i møtet. Retningslinjene er også vist i BILs møterom og på nettsiden:  
https://bilimportorene.no/om-bil/konkurranserettslige-retningslinjer/ 

 
2. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra siste SU-møte, 2.3.2022: OK 

 
3. Rekruttering;  

- Roger Grimstad (Norsk Scania AS) gikk gjennom sin analyse av opplæringskontorene. 

Det er 42 opplæringskontorer, hvorav enkelte er flerfaglige. De fungerer i ganske 

forskjellig grad, og for bilbransjen fungerer de flerfaglige dårligst. 

Det er for varierende hvor godt / dårlig de forskjellige opplæringskontorene styres og 

følges opp. Bransjen må stille klarere krav til alle opplæringskontorene. 

 

Blant utfordringene er dårlig søkning til tungbilverksteder fra faglærte, og mekanikere står 

for kort tid i jobb på verkstedene før de forsvinner til andre jobber i eller utenfor bransjen. 

Å jobbe strukturert og bredt med lærlinger er svært viktig for kontinuiteten. 

 

Rogers analyser skal presenteres i arbeidsgruppen for rekruttering over sommerferien. 

 

4. Medlemmer i SU; 

- Johnny Gran går ut av SU, og Sten Engebretsen kommer inn på vegne av Motor 

Gruppen. Det er all grunn til å takke Johnny for mange og konstruktive bidrag i SU! 

 

- Det har vært 5 skifter i SU ila. kort tid; derfor er det ikke aktuelt med skifter nå i sommer. 

 

https://bilimportorene.no/om-bil/konkurranserettslige-retningslinjer/


5. «Rikets tilstand» 

Ordreinngangen er bra, mens leveringssituasjonen som kjent er vanskelig. 

Tilgangen på servicemarkedet er generelt god, mens tilgangen på deler er varierende. 

Det merkes likevel at en del kunder blir mer tilbakeholdne med å ta servicer og annet, 

pga. pris- og renteøkninger. Omsetning pr. bil går ned i takt med elektrifiseringen som gir 

færre verkstedtimer pr. bil/år. Å skaffe flere typer jobber blir dermed viktigere fremover. 

 

6. Gjennomgang av program etc. for SF 16.-17. juni / praktisk / forberedelser 

SU gikk gjennom agendaen for det etterfølgende to-dagers møtet i Servicemarkedsforum 

(SF), inkl. det praktiske rundt arrangementet.  

 

For neste års sommermøte i SF ble Støtvig hotell foreslått (noe som i ettertid er booket 

torsdag 15.– fredag 16. juni 2023, med forutgående SU-møte ettermiddag onsdag 14.6.). 

 

7. Batterisikkerhetskampanjen og batteriforordningen 

Tore gikk gjennom prosjektplanen for kampanjen BIL, Autoretur, NBF og Batteriretur er i 

gang med i samarbeid med DSB, etter at DSB ikke sa seg villig til å forskriftsfeste en 

teknisk tilstandskontroll. 

En arbeidsgruppe inkl. DSB er i gang og kampanjen lanseres over sommeren. 

 

EUs nye batteriforordning forventes vedtatt i løpet av året. Den omfatter hele batteriets 

livssyklus, i motsetning til dagens batteridirektiv, som kun omfatter utfasing / gjenvinning 

av batteriet. Forordningen gir bare indirekte pålegg om teknisk tilstandskontroll, i det den 

fokuserer mest på funksjonskontroll («State of Health» = SoH). 

 

8. Brukte deler; Fremtind 

Særlig dette forsikringsselskapet går hardt ut mot bilbransjen i å påstå at det brukes for 

lite brukte deler, mens vår oppfatning snarere er at Fremtind «grønnvasker», mens de 

egentlig er opptatt av egen bunnlinje. 

 

9. Nordisk bilgaranti AS 

selger «garantier» til eiere av biler som har utløpt sin garantitid fra importør, mens det er 

stor skepsis til hvor mye substans det er i disse tilbudene, som når de mottas av bileiere 

bærer mer preg av å være fakturaer enn tilbud. Dette anses av bransjejurister som 

urimelig handelspraksis. 

 

10. Div. SVV-saker (avhengig av tid til disp.) 

Disse sakene ble bare kort omtalt pga. lite tid, mens det ble henvist til nærmere 

orienteringer i det etterfølgende møtet i Servicemarkedsforum. 

 

• ISA (Intelligent Speed Adaption): 

Gjennom feltforsøk i samarbeid mellom medlemmer av BIL, SVV og SINTEF er 

det avdekket en rekke feilkilder både i fysisk skilting og i digitale kartverk. BIL har 

fått SVV til å lage et info-skriv om dette, som er sendt medlemmene i mai. Fint å 

ha til bruk overfor forhandlere og kunder for å dokumentere at oppdukkende feil 

ikke nødvendigvis skyldes bilens systemer. 

 

• Bilforskriften; godkjenningsdirektivet 2018/858/ sikkerhetsforordningen 2019/2144: 

Ny bilforskrift er nå varslet å tre i kraft 1. oktober i år, basert på det nye 

godkjenningsdirektivet, som igjen har i seg den nye sikkerhetsforordningen. 

 



• eCOC: 

SVV har foreløpig tatt sikte på å legge ned dagens e-postløsning ved kommende 

årsskifte, men vil mer eller mindre tilpasse tidspunktet til importørenes behov, slik 

at det unngås et stort antall enkeltregistreringer. 

 

• Sentral dokumentgodkjenning: 

er fortsatt for omstendelig og varierende, mens en del aktører (stort sett 

påbyggere) sliter med å sende inn korrekt dokumentasjon. SVV er så smått i gang 

med forbedringer, men har etter manges syn ikke vært villig til å ta større grep i 

form av virkningsfulle forenklinger. 

 

• 2G-nedstengning: 

Noe overraskende er det i Norge veldig grovt anslått 300.000 – 400.000 biler som 

er avhengige av 2G-nettet for at visse kommunikasjoner, som f.eks. eCall, skal 

fungere. Samme problem gjelder i hele EU. Norsk Kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom) og telefonselskapene Telenor og Telia har besluttet å stenge 2G-nettet i 

2025, noe som vil skape problemer med disse bilene. BIL og Nkom er enige om å 

avvente en varslet EU-studie som kommer til høsten, før videre skritt tas. 

 

• (Forenklet) PKK-opplæring, kontrollører, frist: 1.10.2022. 

 

• Skadeverksted 02-opplæring, teknisk leder, frist: 1.11.2022. 

 

 

11. Eventuelt 

a. Møte 22. juni hos Toyota om kampanjer: 

SVV, Toll og DSB er invitert til møte om kampanjer, spesielt Takata/TRW-airbag-

kampanjen. SVV har meldt på fem personer, mens de to andre etatene ikke har 

svart. I tillegg deltar flere av SU-medlemmene. 

 

(I ettertid kan møtet veldig kort oppsummeres med at SVV viste bra engasjement, 

lovet å ta tak i utfordringene med å få oversikt over de siste bilene, inkl. dem som 

er eksportert uten dokumentasjon, samt å ta dette opp med Toll.) 

 

b. Batterihelsesjekk – elbilforeningen / Viking: 

i. Viser nyhet (bilnytt.no) 

Dette er nok et eksempel på at «frittstående» konkurrenter posisjonerer seg for 

elbilhverdagen, noe som er bra, mens en samtidig kan spørre seg om kvaliteten. 

 

c. For SUs strategimøte til høsten ble foreslått Villa Utsikten i Hurum eller Ramme 

Gård i Hvidsten som to av flere mulige møtesteder. 

 

 

27.6.2022, Tore L. 

https://www.bilnytt.no/subscriber/showArticle.aspx?articleid=10845

