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Vedlegg 1 – Høringsnotat 

Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om 

godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) § 18  
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1 Innledning 

Vegdirektoratet sender med dette ut forslag om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om 

godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) på høring. Endringsforslaget innebærer 

en henvisning i bilforskriften § 18 til kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16, som gir hjemmel til å 

anvende fjernlys med blinkende funksjon for utrykningskjøretøy.  

 

Begge forskriftene er tilgjengelige på www.lovdata.no.  

2 Høringsfrist 

Vegdirektoratet ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer til forslag til 

endringer gis senest 2. februar 2017. Høringssvar sendes inn enten elektronisk via 

www.vegvesen.no > offentlige høringer eller til firmapost@vegvesen.no. 

3 Bakgrunn 

Etter kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16 kan utrykningskjøretøy bruke fjernlys med blinkende 

funksjon ved kjøring i dagslys. Kjøretøyforskriften gjelder for kjøretøy som er godkjent 

første gang i Norge før 15. september 2012.  

 

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (heretter bilforskriften) gjelder for 

kjøretøy som er godkjent eller registrert første gang i Norge etter 15. september 2012.  

Bilforskriften § 18 regulerer bruk av ekstra lysutstyr. Av bestemmelsens første ledd fremgår 

det:  

 

«I tillegg til lysutstyr som framgår av vedlegg IV kan ekstra lys- og refleksutstyr som omtalt i 

kjøretøyforskriften § 28-1 nr. 4 påmonteres bil og tilhenger og benyttes i samsvar med 

formålet under bruken. Annet lysutstyr tillates ikke.» 

 

Det er i bestemmelsen slått fast at ekstra lys- og refleksutstyr som er omtalt i 

kjøretøyforskriften § 28-1 nr. 4 tillates påmontert og benyttet.  

 

Adgangen for utrykningskjøretøy å benytte fjernlys med blinkende funksjon for 

utrykningskjøretøy er hjemlet i kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16. Henvisningen til 

kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16 ble ved en inkurie ikke inntatt i bilforskriften § 18. Per i 

dag er dermed formelt sett denne typen lysutrusting ikke tillatt for biler som er godkjent 

etter bilforskriften.  

 

Ved vedtakelse av bilforskriften har det vært meningen at utrykningskjøretøy godkjent etter 

bilforskriften også skulle tillates med lysutstyr etter kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16.  
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Kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16, tillater blinkende fjernlys, og bestemmelsen innebærer at:  

 

«16. Bil som nyttes som utrykningskjøretøy, kan kun i dagslys anvende fjernlys med 

blinkende funksjon i tillegg til påbudt varsellys (jfr. § 28-3 nr. 2).  

 

16.1 Fjernlysene skal blinke samtidig med en blinkfrekvens på 45- 120 blink pr. minutt.  

 

16.2 Anordningen skal være koblet slik at den ikke kan anvendes uten at påbudt varsellys er 

tent. Det blinkende fjernlyset skal ha en egen bryter samt være sammenkoblet med 

kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når det er i funksjon. 

 

16.3 For øvrig gjelder kravene for ordinært fjernlys.»  

 

Det er på bakgrunn av det nevnte ønskelig at henvisningen til kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 

16 inntas i bilforskriften § 18. Dette vil formelt sikre hjemmel for at utrykningskjøretøy 

registrert fra og med 15. september 2012 også kan anvende fjernlys med blinkende 

funksjon i dagslys innenfor de kravene som er stilt i kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16.  

 

3.1 Det foreløpige unntaket  

I notat av 16. november 2016 (ref. 16/174259-1) har Vegdirektoratet gitt dispensasjon for 

bruk av blinkende fjernlys for utrykningskjøretøy registrert fra 15. september 2012. 

Vegdirektoratet har i medhold av bilforskriften § 22 gitt et generelt unntak for bruk av 

fjernlys med blinkende funksjon for utrykningskjøretøy, og vedtok at reglene om dette i 

kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16 (herunder 16.1 til 16.3) også skal gjelde for 

utrykningskjøretøy som er godkjent etter bilforskriften. Denne dispensasjonen gjelder inntil 

forskriftsendringen er vedtatt.  

4 Nærmere om endringsforslaget 

På bakgrunn av ovennevnte begrunnelse foreslås endring av bilforskriften § 18, slik at 

reglene om bruk av fjernlys med blinkende funksjon som følger av kjøretøyforskriften § 28-

5 nr. 16, herunder 16.1, 16.2, 16.3, også skal gjelde for utrykningskjøretøy som er godkjent 

etter bilforskriften. Konkret foreslås det å vedta en henvisning i bilforskriften § 18 til 

kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16. 

 

Dette vil klargjøre at utrykningskjøretøy etter bilforskriften har samme adgang til å benytte 

blinkende fjernlys, og at blinkende fjernlys som anvendes skal være i henhold til 

kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16, nr. 1 til 3.  
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget antas å ikke få økonomiske for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil 

heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny 

forskrift.  

 

 

 

 


