
Vedlegg 3  Prosedyre for nasjonal småserietypegodkjenning av tilhenger  

INNLEDENDE KONTROLL 
 
Bestemmelser om innledende kontroll finnes i 2007/46/EF bilag X. 
 
Før Statens vegvesen v/Vegdirektoratet (SVV) utsteder en nasjonal småserie 
typegodkjenning, skal det kontrolleres at det hos produsenten finnes tilfredsstillende rutiner 
og metoder, såkalt innledende kontroll, som sikrer en effektiv kontroll av at serieproduserte 
kjøretøy stemmer over ens med godkjent type. 
 
Vegdirektoratet vil i samsvar med direktivet vedlegg X kreve at den enkelte produsent skal 
være systemsertifisert etter ISO 9001:2008. Slik sertifisering kan foretas av flere 
sertifiseringsorganer som igjen er akkreditert av Norsk akkreditering, for oversikt over 
sertifiseringsorganer, se http://www.akkreditert.no/no/Akkrediterte_organisasjoner/ 

Dokumentasjon for systemsertifisering må forelegges godkjenningsmyndigheten ved søknad 
om nasjonal typegodkjenning.  

SØKNAD OM NASJONAL SMÅSERIETYPEGODKJENNING 
 
Søknad om typegodkjenning gjøres på fullstendig utfylt blankett, 
se http://www.vegvesen.no/_attachment/62008/binary/15349?fast_title=Skjema+-
+typegodkjenning+av+tilhenger. Bestemmelser om hva som skal inngå i søknaden finnes 
i Vedlegg 2 til forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil evt. 2007/46/EF med seneste 
endring. Produsenten skal også vedlegge teknisk informasjonsdokument til søknaden som 
inneholder nærmere angitt informasjon, se høringsbrevet vedlegg 2. 
  
I tillegg skal en oversikt over komponenter og systemer samt disses godkjenninger og 
godkjenningsrapporter følge vedlagt. Minst ett kjøretøy av hver variant/versjon det søkes 
godkjenning for skal fremvises for kontroll hvor man kontrollerer innsendt dokumentasjon 
mot fremvist kjøretøy. 
 
Innehaveren av typegodkjenningen, dvs. produsenten, leverer med hvert kjøretøy et 
samsvarssertifikat (COC). Sertifikatet spesifiserer kjøretøyet og utgjør en garanti for at dette 
kjøretøyet samsvarer med typegodkjent versjon. Produsenten skal også sende med navn og 
signaturprøver for de personer som har rett til å signere for firmaet på sertifikatet. 
 
Når det er bekreftet at produktet oppfyller gjeldende krav, kan en typegodkjenning utstedes. 
Statens vegvesen utsteder da et typegodkjenningssertifikat som sendes til søker av 
typegodkjenningen. Typegodkjenningsnummeret vil bygges opp på følgende måte:  
  
 e16*NKS*0001*00, jf. direktiv 2007/46/EF vedlegg VII punkt 4.4. 
 
SØKNAD OM UTVIDELSE AV TYPEGODKJENNING VED ENDRING 
 
Om produsenten vil gjøre endringer på kjøretøytypen som man har fått typegodkjent, skal 
man sende søknad til SVV om utvidelse av godkjenningen. Søknaden skal, i tillegg til vanlige 
opplysninger, inneholde hva som er endret. 
 

http://www.akkreditert.no/no/Akkrediterte_organisasjoner/
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20120705-0817-007.html


 
OPPFØLGING AV TYPEGODKJENNING 
 
Produksjonssamsvar vil følges opp i forhold til ISO 9001:2008.  
Statens vegvesen vil utarbeide rutiner for stikkprøvekontroll av utstedte typegodkjenninger. 
 
 


