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I henhold til kjøretøyforskriften § 10 - 2 anses et firma for å være bilfabrikant dersom 
det har WMI-kode(World Manufacturer Identifier) tildelt av den internasjonale 
standardiseringsorganisasjon ISO. Til tross for at ISO har en definisjon som begrenser 
hvem som kan anses som fabrikant, er det ingen kontroll med at forutsetningene for å ha 
WMI-kode er oppfylt ved tildelingen. 
 
Dette har medført at en del firmaer har fått WMI-kode uten egentlig å være fabrikanter 
og har “tatt over“ fabrikantansvaret for komplette biler produsert av andre fabrikker og 
gitt nye vektgarantier som er gunstige i forhold til norsk avgiftssystem. 
 
Vi mener at den som virkelig har produsert et kjøretøy må være innvolvert i forbindelse 
med ombygginger og vektendringer. Dette overensstemmer også med det som fremgår 
av EU’s typegodkjenningsdirektiv. 
 
Når det gjelder vektgaranti i henhold til EU’s direktiver, ønsker vi å få fram at når et 
kjøretøy er EF-typegodkjent mht. vekter, gjelder EF-typegodkjenningen som vektgaranti 
alternativt til fabrikantens. 
  
På denne bakgrunn foreslår vi følgende endringer i § 10 - 1 og § 10 - 2: 
 
1. § 10 - 1 nr. 1, nye 1. - 5. ledd skal lyde: 
 
“10 - 1 Generelt om vektgaranti, vektfordeling og dimensjoner. 
 

1. Kjøretøy skal være konstruert og garantert av fabrikanten for største aksellast, 
boggilast og totalvekt og for største totalvekt av eventuell tilhenger/tilhengerredskap 
til kjøretøyet. Bevitnelse for vektgaranti kan også gis av fabrikantens norske 
representant når han har underlag fra fabrikanten. Når det ikke kan fremskaffes 
dokumentasjon for vektgaranti for et kjøretøy og tilsvarende kjøretøy er 
typegodkjent i Norge, kan dokumentasjon fra norsk uavhengig laboratorium for at 
kjøretøyet er likt det typegodkjente mht. deler som har betydning for største 
totalvekt, godtas som vektgaranti.   

  
 Som fabrikant anses person eller firma som setter sammen, eller er ansvarlig for at 

det settes sammen, deler og komponenter til et komplett kjøretøy som er ferdig til 
bruk eller et kjøretøy som skal påbygges videre. 
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 Vektgaranti for et komplett kjøretøy, dvs. et kjøretøy som er produsert i sin helhet 
av èn fabrikant, kan bare gis av denne fabrikanten. Dette  gjelder også dersom 
kjøretøyet er endret av en annen fabrikant ved at det er skiftet komponenter. 

 
 For et kjøretøy som er produsert i to eller flere trinn av to eller flere fabrikanter, skal 

vektgarantien gis av den fabrikanten som blir det ferdige kjøretøyets fabrikant. Det 
skal imidlertid foreligge underlag som viser at den/de andre fabrikanten(e) 
aksepterer vektgarantien. 

 
 Når et kjøretøy er produsert i to eller flere trinn og er basert på et kjøretøy eller del 

av kjøretøy som har understellsnummer, skal dette understellsnummeret være det 
ferdige kjøretøyets understellsnummer.”  

 
2. § 10 - 1 nr. 5 skal lyde: 

  
 “EØF-typegodkjenning mht. vekter for to-og trehjulede motorvogner etter Rdir 
         93/93/EØF, godtas som vektgaranti.” 

 
3. § 10 - 2 skal lyde:  
 
  “§ 10 - 2 Vektgaranti for bil 
 
 Bilfabrikant skal ha WMI - kode (World Manufacturer Identifier) tildelt av ISO 

(International Organization for Standardisation). Denne koden går igjen som de tre 
første posisjonene i understellsnummer standardisert etter VIN-systemet (Vehicle 
Identification Number). 

 
 EØF-typegodkjenning mht. vekter etter Rdir 92/21/EØF, eventuelt som endret ved 

Kdir 95/48/EF, når det gjelder biler i gruppe M1 og etter Europaparlaments-og Rdir 
97/27/EF når det gjelder biler i andre grupper enn M1, godtas som vektgaranti.” 

 
Vi ber om Deres uttalelse innen 12. mai 2000. 
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