
 
 

 
MØTEREFERAT 

 
 

Sak: 
 

SERVICEMARKEDSUTVALGET (SU) - Strategimøte 

Tid: 30.11.2022 – 1.12.2022    
Sted: 

Losby Gods 

Tilstede: Øyvind Duvaland (Autozentrum Sport AS), Glenn Klemetsen (BC 
Norway AS), Christian Sooth Knutsen (B.O. Steen AS), Sten 
Engebretsen (Motor Gruppen AS), Tormod Roksvaag (Hyundai Motor 
Norway AS), Bjørn Sverre Erikstein (Volvo Norge AS), Kristian Kro 
(MAN Truck & BUS Norge AS), Erik Andresen og Tore Lillemork (BIL) 

 

Forfall: Tom Nordby (Harald A. Møller 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/ 
 
Retningslinjene er nettopp revidert av BILs advokatforbindelse. 

 
2. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra siste SU-møte, 21. september; 

begge OK 
 

3. Presentasjon av deltagerne 
Siden Kristian Kro er nytt medlem, ble det foretatt en presentasjonsrunde. 
 

4. Omstilling - endring av forretningsmodell; 
Sten Engebretsen holdt en meget engasjerende og tankevekkende presentasjon 
om hvordan CircleK tilpasser seg fremtiden – «kan vi lære noe av reisen til Circle K 
om hvordan de tilpasser seg en endret konkurransesituasjon og kundekrav?» 
 
Her dreier det seg om å «se ut av boksen» for å finne muligheter for ny business, 
særlig ved hjelp av partnere og deres partnere. 
CircleK har f.eks. alliert seg med Burger King og Easee elbilladere, som selges via 
CircelK. Nå selger de også strøm via disse laderne, og neste er å selge strøm også 
inn i husene til sine kunder. 
 
Slike allianser / partnerskap vil vi se mer av, og bilbransjen har også slike løsninger, 
men det finnes nok mange flere muligheter. 

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


Stens presentasjon vil også egne seg i neste møte i Servicemarkedsforum, dvs. 
sommermøtet. Det vises for øvrig til Stens presentasjon.  
 

5. Markedssituasjonen siden siste strategimøte; store endringer: 
krig, strømkrise, renter, pandemi; hva ser vi av konsekvenser fremover?  
Innledninger v/ Bjørn Sverre, Sten og Tormod 
 
De tre innledningene ga et ekstra «dypdykk» i hvordan en kan / bør / må forholde 
seg til tidens svært vanskelige og uforutsigbare rammevilkår. 
 
Det er god vekst i servicemarkedet på tungbilsiden. Påbyggere er en flaskehals.  
Samtidig som det er store restanser i utlevering av biler, går salget for fullt på den 
tunge siden, mens en forventer nedgang både i nybilsalget og på servicemarkedet 
på den lette siden. 
Med ny teknologi på vei inn, dvs. elektrifisering - også på tungbilsiden, kreves ny 
kompetanse, og det er mangel på fagfolk, bl.a. fordi ståtiden på verksted er for kort. 
Det kan satses på å gjøre bilfagjobber mer attraktive ved å arrangere samlinger / 
web-møter og ved at personell får delta på f.eks. bilintroduksjoner. 
Det satses / bør satses på nye tjenester, digitalisering av kundeløsninger og drift, 
lean-prosesser, individualisering av serviceavtaler m.m. 
Administrasjonstid pr. vogngjennomgang er en parameter som bør/må reduseres. 
 
Pga. den usikre situasjonen i samfunnet er bransjen avventende med tanke på 
nybilsalget i 2023. Tilgang på verkstedjobber kan også bli vanskelig i 2023, da folk 
er blitt mer forsiktige med hva de prioriterer å bruke penger på. 
 
Det vises for øvrig til presentasjoner. 
 

6. Batterisikkerhet;  
info og diskusjon med Jørn Kristian Narvestad, Harald A. Møller AS  
Her deltok også styreleder i Autoretur, advokat Kjetil Johansen. 
 
Jørn holdt en meget grundig og lærerik presentasjon om hvordan Harald A. Møller 
AS utvikler kompetanse på høyvoltbatterier i sin verkstedkjede. 
 
Tilstandskontroll av brukte batterier, som ofte har vært med i kollisjoner, er et stadig 
tilbakevendende tema. Dette gjelder ikke minst innløste biler. 
Alle skader blir taksert, og i dag er det verkstedene som utfører den jobben. I den 
forbindelse vurderes også batteriets tilstand. 
Hos Møller blir en høyvolttekniker satt på saken dersom det vurderes at batteriet 
kan ha skader, ytre eller bare indre. Dersom batteriet må åpnes settes en 
høyvoltekspert på jobben. Dette er i tråd med hva flere importører har innført / er i 
ferd med å innføre. 
 
Denne takstjobben oppfyller langt på vei BILs og Autoreturs sterke ambisjon om 
bedre kontroll på teknisk tilstand på batterier før videresalg og videre bruk. 
Nå som flere og flere importører er kommet langt i å bygge opp høyvoltkompetanse, 
ser vi at dette kan utnyttes i den generelle sikkerhetens tjeneste. 
Her kan det utvikles en standard prosedyre med sjekkliste over hva som må ligge til 
grunn før en aktør, f.eks. et forsikringsselskap og en biloppsamler, videreselger 
brukte høyvoltbatterier. F.eks. må/bør batteriet være inspisert i tråd med 
bilprodusents prosedyrer. 



Dette bør også formidles til frittstående verksteder osv., som også selv er i gang 
med tilsvarende prosesser. 
 
Det arbeides videre med utvikling av en slik sjekkliste / prosedyre, sammen med 
NBF og evt. Batteriretur. BILs advokatforbindelse kobles også på i prosessen. 
 
 
 

Dag 2, torsdag 1. desember: 
 
1. Gjennomgang av statutter for SF og SU 

Statuttene ble gjennomgått og noen endringer ble foretatt. 
Tore går gjennom arbeidsplanen som er vedlagt statuttene, for å oppdatere denne. 
 
 

2. Oppfølging fra høstmøtet i Servicemarkedsforum 9. november 2022, inkl. 
evaluering – tanker om kommende sommermøte 
Evalueringen viste at deltagerne i stor grad fant arrangementet interessant og 
nyttig. Alle innlegg fikk jevnt over god score. 
Videre mente SU at senere arrangementer kan legges opp etter ca. samme mal. 
 
Det ble også diskutert tanker om sommermøtet i juni 2023, og noen gode forslag 
ble notert. Dette er selvsagt langt frem, og ingen agenda fastsettes før nærmere 
våren, men det er nyttig å påbegynne prosessen i god tid før arrangementet 
nærmer seg. 
 

3. Evt. innspill til BILs budsjett for 2023 
a. Prosjekter / møter 

i. SU / SF 14. – 16. juni, Støtvig hotell 
ii. SF høst 2023 
iii. Annet vi kan tenke oss som SU kan ønske å bruke penger på i 2023? 

Her ble det lansert en mulig studietur til Volvo og Volvo i Göteborg. 
 

4. Myndighetssaker 
a. SVV: 

i. eCOC 
Stenging av e-postløsning er utsatt til juni / juli 2023. 
 

ii. Sentral dokumentgodkjenning 
Gjennomsnittlig ventetid ved TS0 har gått noe ned i løpet av 
november, og er nå på 7 virkedager i følge SVV. Gjennomsnittlig 
ventetid ved TS1 er på ca. samme nivå. 
BIL skal ha utvidet møte med SVV om sentral dokumentgodkjenning 
14. desember, hvor flere representanter fra medlemmer er til stede. 
 

iii. Ny obligatorisk innrapporteringsplikt av strukturskader 
Dette er en ny ordning, antagelig på bakgrunn av Olsen Bil-saken. 
Dessverre ser det ikke ut til at SVV vil integrere denne med 
forsikringsselskapenes DBS. 
 
 



b. DSB: batterisikkerhetskampanjen 
Det er veldig bra at vi har fått DSB på banen, i det de er med på å fronte 
sikkerhetskampanjen, med sin logo og det hele. 
etter lansering av kampanjen fikk BIL henvendelser fra Norges 
Biloppsamleres Forening, som var negative til at de ikke var invitert til å være 
med på å stå bak kampanjen. BIL tok dette opp med de andre 
organisasjonene og alle er enige om å invitere «lille NBF» inn som medaktør, 
inkl. selvsagt også å ta sin del av kostnadene. 
«Lille NBF» skal formelt behandle dette i sitt styre i begynnelsen av 
desember. 
 

c. Nkom: 2G-nedstenging 
Her avventes fortsatt EU-studien om konsekvenser for eCall m.m.  
Første del av denne studien skal presenteres i et webinar 13. desember. 
 
 

5. Møteplan første halvår 2023 
a. SU mandag 13.2.2023 kl. 10-12 pluss lunsj, Motor Gruppen, Drammen 
b. SU torsdag 13. april kl. 10-12 pluss lunsj, Volvo Norge på Furuseth 
c. SU onsdag 14. juni mellom kl. 14 og 18, Støtvig hotell 
d. SF torsdag 15. – fredag 16. juni Støtvig hotell 

 
 
 
1.12.2022, Tore Lillemork 

 
 


