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Høringsliste, høring 21.06.2016 


Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 


Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 


Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 


Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 


Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 


Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 


Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 


Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 


Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 


Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 


Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO 


Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM 


Tolldirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO 


Bilimportørenes Landsforening Postboks 71 Økern 0508 OSLO 


FLO/ S / L / KI / K Postmottak 2617 LILLEHAMMER 


Forlaget Last og Buss A/S Waldemar Thranes gate 98 B 0175 OSLO 


Frie Bilimportørers Forening Nesttunveien 14 5232 PARADIS 


Lastebileiernes Forening Enebakkveien 133 0680 OSLO 


Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505 Sentrum 0105 OSLO 


Maskingrossistenes Forening Postboks 2866 Solli 0230 OSLO 


NHO Transport Postboks 5477 Majorstua 0305 OSLO 


Norges Automobil-forbund Att. André Fimreite Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO 


Norges Bilbransjeforbund Postboks 5486 Majorstuen 0305 OSLO 


Norges Caravanbransjeforbund v/C.B.R Meieribakken 4 3070 SANDE I VESTFOLD 


Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St Olavs Plass 0130 OSLO 







Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO 


Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO 


Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A 0154 OSLO 


SINTEF 7034 TRONDHEIM 


Statens vegvesen Publikumstjenester 7737 STEINKJER 


Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 


Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 8002 BODØ 


Statens vegvesen Region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL 


Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER 


Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER 


Statens vegvesen Veg- og trafikkfaglig senter Abels gate 5 7030 TRONDHEIM 


TEKNA Statens vegvesen v/Karl Sigurd Fredriksen Statens vegvesen Region sør 


Teknologisk institutt Postboks 141 Økern 0509 OSLO 


Transportøkonomisk institutt Gaustadalléen 21 0349 OSLO 








Forslag til forskriftsendring: 


 


«Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til 


bil 


Fastsatt av Vegdirektoratet DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i veitrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, 


§ 15 og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980. 


 


I 


 


I forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjøres følgende 


endringer i innledende referanse. Endringene står i kursiv: 


 


Innledende referanse, nr. 45zu, skal lyde: 


 


EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. I nr. 45zu (forordning (EF) nr. 692/2008 som 


endret ved forordning (EU) nr. 566/2011, forordning (EU) nr. 459/2012, forordning (EU) nr. 


630/2012, forordning (EU) nr. 143/2013, forordning (EU) nr. 195/2013) og forordning (EU) 


2016/646. 


 


II 


Forskriften trer i kraft straks». 








 


 


Statens vegvesen 
 


 


 


 


 


Vedlegg 1 – Høringsnotat   
 
Implementering av Kommisjonsforordning (EU) 
2016/646 av 20. april 2016 om endring av 


forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder 
utslipp fra lette personbiler og lette varebiler 
(Euro 6) 
 


Høring om forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og 


tilhenger til bil. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vegdirektoratet 


Trafikant- og kjøretøyavdelingen 
21. juni 2016 
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0. Innledning og oversikt 


Vegdirektoratet sender på høring forslag om endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om 


godkjenning av bil og tilhenger til bil. Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt en ny 


forordning, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere i norsk 


regelverk.  


 


Den vedtatte forordningen er: 


 


 Kommisjonsforordning (EU) 2016/646  av 20. april 2016 om endring av 


forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette personbiler og 


lette varebiler (Euro 6)  


 
Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det tas forbehold om at dette blir 


gjort.  


 


Høringen skal informere om implementeringen i norsk rett og gi høringsinstansene anledning 


til å kommentere forskriftsforslaget.  


 


Forskriften finnes på internettsiden www.lovdata.no. Forordningen finnes bl.a. på EU sine 


hjemmesider: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm. 


 


1. Implementering av Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 


Forordning 2016/646/EU endrer forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette 


personbiler og lette nyttekjøretøy (EURO 6). [Se også EØS-notat til forordning 2016/427 


vedrørende EURO 6.] 


I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, skal Kommisjonen kontinuerlig overvåke 


prosedyrer, tester og krav til typegodkjenning fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 


692/2008. Om nødvendig skal prosedyrer etc. tilpasses, slik at de virkelige utslipp ved kjøring 


i trafikk gjenspeiles. 


Generelt har utslippskravene i forbindelse med typegodkjenning av biler er blitt betydelig 


forbedret ved innføring av Euro-standarder og påfølgende revisjoner. Det er oppnådd 


betydelige utslippsreduksjoner for kjøretøy flest med hensyn til de ulike regulerte avgasser. 


Dette gjelder imidlertid ikke NOx-utslipp fra dieselmotorer (spesielt lette kjøretøy). 


Kommisjonen har gjort egne undersøkelser og innhentet ekstern informasjon rundt 


tematikken. De har avdekket at utslippene som genereres ved kjøring i virkelig trafikk med 


Euro 5 og 6 biler er vesentlig høyere enn utslippsverdier målt i henhold til New European 


Driving Cycle (NEDC). Avviket er spesielt stort når det gjelder NOx-utslipp fra lette 


dieselbiler. 


Kommisjonen opprettet i januar 2011 en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av alle 


interessenter. Gruppen skulle utvikle en testprosedyre for måling av utslipp i virkelig trafikk 


(RDE), og utvikle retningslinjer for bruk av portabelt måleutstyr (PEMS). Dette arbeidet er 


grunnlaget for forordning 2016/646, som gjør de nødvendige endringer av forordning 


692/2008 for å integrere bl.a. RDE og PEMS. 


For at produsentene skal kunne tilpasse seg de nye RDE-kravene, skal det nye regelverket 


innføres i ulike faser/trinn: 
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I første fase vil de nye målemetodene som er beskrevet i forordningen brukes for 


overvåkning av utslippene i virkelig i trafikk.  


Andre fase - der de kvantitative RDE-kravene blir innført - består av to trinn. I det første 


trinnet - som vil gjelde i 4 år etter innføring av EURO-6 normen - skal det brukes en 


overensstemmelsesfaktor på 2,1. I det andre trinnet - som skal begynne å gjelde 1 år og 4 


måneder etter det første trinnet - skal kravene som fremgår av forordning 715/2007 


tilfredsstilles. Dette innebærer at utslippskravet for NOx skal maks være 80 mg/km pluss en 


måleusikkerhet knyttet til måleutstyret på 0,5. 


For små produsenter vil det bli gitt unntak fra PEMS testing, siden utgiftene for disse ikke vil 


stå i forhold til den forventede miljøgevinsten. 


Forordningens vedlegg I inneholder datoer for oppfyllelse av kravene. Vedlegg II inneholder 


bestemmelser for nevnte overensstemmelsesfaktorer, spesifisering av prøvemetodene samt 


beregningsmetoder. 


2. Andre opplysninger 


Forordningen som foreslås implementert er relevant og akseptabel for Norge. Norge har ikke 


konkret deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningene, men har vært representert 


i ulike fora der de har blitt drøftet.  


 


Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og 


som ikke griper inn i norsk handlefrihet.) 


 


3. Økonomiske og administrative konsekvenser 


Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller 


offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser 


utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift.  


Forordning (EU) 2016/646 vil bli implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning 


av bil og tilhenger til bil. Forskriften vil innledningsvis få en ny referanse til forordning 


2016/646.  


Forordningen ble vedtatt 20. april 2016 og trådte i kraft i EU fra 16. mai 2016. 


 


4. Høringsfrist: 


Vegdirektoratet ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer til forslag til endringer 


gis innen 2. august 2016.  


 








 


 


 


Statens vegvesen 
  


 


  
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 
Postboks 8142 Dep       
0033 OSLO Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        


 


Høringsinstansene 
 
   
   
 


 


Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Vegdirektoratet Jannicke Sperre / 22073683 16/95793-1    21.06.2016 
     
      


Høring: Implementering av Europa-kommisjonens forordning (EU) 2016/646 


Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om 
godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.  
 
Forordning (EU) 2016/646 omhandler typegodkjenningskrav knyttet til utslipp/avgasser fra 
lette personbiler og lette nyttekjøretøy (EURO 6). Det er et mål at avviket mellom 
utslippstester gjort i laboratorium og utslipp i virkelig kjøring (RDE – Real Driving Emission) 
skal være så lavt som mulig. For å måle utslippet i virkelig kjøring skal man bruke portabelt 
måleutstyr, såkalt PEMS (Portable Emission Measuring Systems).  
 
Forordningen gir til dels nye og detaljerte føringer for hvordan testene skal utføres, og hvor 
stort avvik som kan aksepteres. De nye reglene innføres i ‘faser/trinn’ i årene fremover. 
Småprodusenter vil kunne unntas fra kravene, jf. kost-/nyttevurdering. 
 
Vegdirektoratet har av effektiviserings- og rasjonaliseringshensyn gjort følgende 
dokumenter tilgjengelige på våre nettsider, www.vegvesen.no under Offentlige høringer. 
 


• Høringsnotat, forslag til endring av forskriften, liste over høringsinstanser 
 
Høringsfrist. 
Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 2. august 2016. 
 
 
Seksjon for kjøretøy 
Med hilsen 
 
Espen Andersson 
avdelingsdirektør Rosendahl Håkon 
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 



http://www.vegvesen.no/







