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Høring: Implementering av Kommisjonsdirektiv 2007/34/EF om 
endring av Rådsdirektiv 70/157/EØF 
 
Statens Vegvesen Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 
4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr 
(kjøretøyforskriften). Høringsfristen er 29. oktober 2008. Forskriften er hjemlet i 
vegtrafikkloven. De foreslåtte endringene gjelder implementering av følgende rettsakt: 
 

• Kommisjonens direktiv 2007/34/EF angående støynivå og avgassystem for 
motordrevne kjøretøy.  

 
Endringene foreslås tatt inn i kjøretøyforskriften kapittel 24. Forslaget til endringer i 
forskriften følger vedlagt. 
 
Høringen skal informere om implementeringen i norsk rett og gi høringsinstansene anledning 
til å kommentere forskriftsforslagene. 
 
Kjøretøyforskriften finnes på internettsiden www.lovdata.no. Direktivet finnes blant annet på 
EU sine hjemmesider: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm  
 
Beskrivelse: 
Direktiv 70/157/EØF er et av særdirektivene under typegodkjenningsprosedyren som er 
fastlagt i direktiv 70/156/EØF og omhandler blant annet støy fra motordrevne kjøretøy. Siden 
direktiv 70/157/EØF trådte i kraft har tillatte støygrenser blitt redusert flere ganger og senest i 
1995. Den seneste endringen ga ikke de forventede virkningene og senere undersøkelser har 
vist at målemetoden ikke lenger avspeiler reell kjøreatferd. Av den grunn er det nødvendig å 
innføre en ny målemetode for å skape større overensstemmelse mellom kjørebetingelsene ved 
støytesten og faktisk kjøreatferd blant publikum. Ny støytest er beskrevet i ECE-regulativ nr. 
51, endringsserie 02. 
 
For en periode fra 6. juli 2008 til 6. juli 2010 skal kjøretøy som typegodkjennes testes etter 
både ny og gammel støymålemetode, og resultatene innmeldes Kommisjonen. Slik vil 
Kommisjonen oppnå tilstrekkelig datamengde for å fastsette nye grenseverdier for støy etter 
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den nye støytesten. Kjøretøyene typegodkjennes i denne overgangsperioden etter gammel 
støymålemetode mens den nye kun vil ha en overvåkende funksjon.  
 
Hva angår denne overvåkningsprosedyren, blir ikke et kjøretøy betraktet som en ny type 
dersom det kun avviker med hensyn til punkt 2.2.1 og 2.2.2 i ECE - regulativ nr. 51. 
 
Direktiv 70/157/EØF endres med direktiv 2007/34/EF på denne måten: 

1) Bilag I erstattes med bilag I i dette direktiv 
2) Bilag II erstattes med bilag II i dette direktiv 
3) Bilag III erstattes med bilag III i dette direktiv 
4) Bilag IV utgår. 

 
Vurdering:  
Gjeldende norsk rett på området er forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og 
godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forskriftens kap. 24 omhandler 
støy. Her vil direktiv 2007/34/EF implementeres. Norge har akseptert ECE-regulativ nr. 51, 
som allerede er implementert i kap. 24. 
  
Administrative og økonomiske konsekvenser 
Implementeringen antas ikke å medføre vesentlige økonomiske konsekvenser eller få store 
innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon. Den vil heller ikke medføre 
administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.  
 
Høringsfrist: 
Fristen for implementering var 5. juli 2008. Vi ber derfor om at høringsinstansenes eventuelle 
kommentarer og forslag til endringer gis innen 29. oktober 2008.  
 
Høringsbrevet samt vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no. Eventuelle 
kommentarer kan sendes pr brev eller e-post til: firmapost@vegvesen.no 
 
Kontaktperson hos Statens Vegvesen Vegdirektoratet er overingeniør Jannicke Sjøvold. 
 
 
Veg- og trafikkavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Sonja Lindqvist 
fung. seksjonsleder 
 Håkon Rosendahl 
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Eksterne mottakere:   
Høringsinstansene 
  
 

  

Interne mottakere: 
Region øst Postmottak 
Region sør Postmottak 
Region vest Postmottak 
Region midt Postmottak 
Region nord Postmottak  
 


