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Enkeltgodkjenning

og krav til fabrikasjonsplate

Deres referanse :

Vår dato :
1 1 .07.201 8

ved etappevis oppbygd

kjøretøy av flere fabrikanter
Bakgrunn
Gjennom innføringen av ordningen Sentralisert dokumentgodkjenning
satt stort fokus på likebehandling
Vegdirektoratet

og forutsigbarhet

har Vegdirektoratet

for bransjen. I den forbindelse har

sett behov for å definere begrepet fabrika nt, fabrikantenes ansvar (fordeling

av ansvar) og presisere hva som utløser et krav om fabrikasjonsplate

og hvordan rettsaktens

krav skal dokumenteres.

Aktuelle regler
Regler for godkjenning

av bil og tilhenger til bil er gitt i forskrift 5. juli 201 2 nr. 81 7 om

godkj enning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften)

§ 5. Generelt om godkjenning (kun første ledd gjengis)
Godkjenning av bil og tilhenger til bil samt deler og utstyr, skal følge framgangsmåte
og krav som framgår av rettsaktene nevnt i § 3 dersom ikke annet følger av denne
forskrift.

I bilforskriften

§ 3 er det slått fast at rammedirektiv

2007/46/ EF med senere

endringer gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av
forskriften.

Samme forskrift § 9 regulerer enkeltgodkjenn ing og i paragrafens

tredje ledd fremkommer

følgende: «Bil og tilhenger til bil skal tilfredsstille

kravene

i direktivets vedlegg IV, (jf. vedlegg 1 til denne forskrift) eventuelt vedlegg XI for
spesielle kjøretøy.»
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Fabrikantbegrepet
Rettsaktene som regulerer typegodkjenning av kjøretøy oppstiller i flere
sammenhenger ansvar for en fabrikant. Det er derfor viktig å avklare hvilke
forhold som avgjør hvem som faller inn under fabrikantbegrepet.

Definisjonen av «fabrikant» er gitt i direktiv 2007/46/EF artikkel 3 nr. 27
27. «produsent» den personen eller det organet som er ansvarlig overfor
typegodkjenningsmyndigheten for alle deler av typegodkjennings- eller
godkjenningsprosessen, og for å sikre produksjonssamsvar. Personen eller organet trenger
ikke nødvendigvis å være direkte involvert i alle stadier av framstillingen av kjøretøyet, delen
eller den separate tekniske enheten som skal godkjennes,

Det følger av direktivets vedlegg XVII (omhandler «prosedyrer som skal anvendes
ved etappevis EF-Typegodkjennelse») pkt. 1.3 at et kjøretøy kan ha flere
fabrikanter:
1.3. Hver produsent som er involvert i en etappevis EF-typegodkjenningsprosess, er
ansvarlig for typegodkjenningen og produksjonssamsvaret for alle systemer, deler eller
separate tekniske enheter vedkommende har produsert eller tilføyd i det foregående
stadiet. Produsenten er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent i tidligere
etapper, unntatt i de tilfellene der vedkommende endrer relevante deler i en slik grad at
den tidligere utstedte typegodkjenningen blir ugyldig.
(Begrepet «produsent» skal i denne sammenheng forstås som begrepet «Fabrikant»)

Vi ser av foregående avsnitt at ansvaret knytter seg til produksjon, tilføyelse eller endring
av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter. Disse tre begrepene er
definert i direktiv 2007/46/EF artikkel 3 nr. 23-25. Felles for disse er at det er noe som
en rettsakt inneholder krav til.

Nærmere om enkeltgodkjenning av «etappevis oppbygd kjøretøy»
I mange tilfeller er et tungt kjøretøy oppbygd av flere forskjellige fabrikanter når det
fremstilles for førstegangsgodkjenning i Norge. Rammedirektivet (2007/46/EF) forholder
seg kun til begrepet «fabrikant», men for å nyansere begrepet har man i dagligtale oppdelt
begrepet i to hovedgrupper; «chassisfabrikant» og «påbyggerfabrikant». Begge begrepene
er likeverdige og knyttet til kjøretøyet opp mot førstegangsgodkjenning, og før
registrering.
Enkeltgodkjenning omfatter en sluttgodkjenning av et hele kjøretøyet.
Chassisfabrikant, etappe 1
Den som sammenstiller et sett av komponenter/systemer som omfatter kravområder iht.
direktiv 2007/46/EF vedlegg IV, eventuelt vedlegg XI for spesielle kjøretøyer, blir å
betrakte som «chassisfabrikant» (etappe 1). Fabrikasjonsskiltet til chassisfabrikanten vil
ikke angi etappenummer. Den første etappe kan omfatte komplett ferdigbygget eller
delvis ferdigbygget kjøretøy og kan være dokumentert gjennom en COC hvis den har vært
underlagt en EF-typegodkjenning og fremstår i samsvar med typegodkjenningen. I
motsatt fall må chassisfabrikanten fremlegge komponent-/systemgodkjenning i henhold
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til kravene i de aktuelle rettsakter som etappen omfatter, noe som gjelder de fleste N2,
N3, O2 og O3 kjøretøy som fremstilles til enkeltgodkjenning i Norge.

Påbyggerfabrikant, etappe 2
Den påfølgende etappe (etappe 2) kan omfatte en ytterligere påbygging eller modifisering
av første etappe, og berøre ett eller flere kravområder. Som regel vil denne etappen
innebære at det påmonteres en lastbærer. Denne påbyggingen kan omfatte montering av
en EF- typegodkjent komponent eller egenutviklede komponenter. Sistnevnte
«påbyggerfabrikant» må dokumentere separat iht. de aktuelle kravområder med tilknyttede
rettsakter.
Påbyggerfabrikant, etappe 3
Man erfarer at forhandlerleddet etter at kjøretøyet har kommet fra
«påbyggerfabrikant, etappe 2» påmonterer utstyr som er regulert av et eller flere
kravområder med tilknyttede rettsakter. Krav til dokumentering av påmonterte
komponenter og komponentenes plassering på kjøretøyet må dokumenteres dersom
dette er et krav ifølge rettsakten.
Vedlegg XVII i rammedirektivet skiller ikke på omfanget av påbyggingen. Forhandlerleddet
vil da bli å betrakte som «påbyggerfabrikant, etappe 3» med krav om påmontering av egen
fabrikasjonsplate. Kjøretøyet har dermed blitt oppbygd i 3 etapper av tre forskjellige
fabrikanter.
Fabrikasjonsplate
En av konsekvensene av å bli regnet som fabrikant, er som man ser ovenfor at man må
påføre kjøretøyet en fabrikasjonsplate.
Chassisfabrikant
For chassisfabrikanten, det vil si den som bygger første trinn dersom det er flere
fabrikanter, følger plikten til å påføre en fabrikasjonsplate av forordning (EU) nr.
19/2011 vedlegg I pkt. 1:
1.1. Alle kjøretøy skal være utstyrt med et lovfestet produsentmerke som beskrevet i
dette avsnittet.
1.2. Det lovfestede produksjonsmerket skal festes av kjøretøyprodusenten eller
dennes representant.

De tekniske krav til fabrikasjonsplaten fremkommer i forordning (EU) nr. 19/2011, senest
endret ved forordning (EU) nr. 249/2012.
I henhold til Artikkel 4 i forordning (EU) Nr. 19/2011 kan det fortsatt gis utvidelse av
godkjenninger i henhold til bestemmelsene i direktiv 76/114/EØF. Dette vil i praksis si at
chassisfabrikanten kan anvende fabrikasjonsplate i henhold til dette direktiv i de tilfeller
EF- typegodkjenningen var gyldig pr. 1. november 2012. Vi erfarer at flere
chassisfabrikanter benytter seg av denne ordning pr. i dag.
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Påbyggerfabrikant
Når det gjelder fabrikant 2, 3, 4 osv., er plikten til å påføre et supplerende
fabrikasjonsplate regulert i direktiv 2007/46/EF vedlegg XVII pkt. 4.2:
Supplerende produsentskilt
I annen og etterfølgende etapper skal fabrikanten, i tillegg til det lovfestede
kjennemerket fastsatt i direktiv 76/114/EØF, feste et tilleggsmerke på kjøretøyet, som
vist i tillegget til dette vedlegg. Merket skal festes forsvarlig på et klart synlig og lett
tilgjengelig sted på en kjøretøydel som normalt ikke skiftes ut.

Det er viktig å være klar over at direktiv 76/114/EØF som det henvises til, er erstattet
av forordning (EU) nr. 19/2011, senest endret ved forordning (EU) Nr. 249/2012.
Påbyggerfabrikantens fabrikasjonsplate skal vise påbyggerfabrikantens navn, hvilket
byggetrinntrinn og kjøretøyets understellsnummer. Det er kun krav til angivelse av
vekter hvis verdiene er endret i forhold til foregående etappe. Angivelse av EFtypegodkjenningsnummer er kun et krav i de tilfeller etappen er typegodkjent.
Eksempel:
Fabrikant 3 bygger ferdig og framstiller et kjøretøy for enkeltgodkjenning som har
typegodkjenning for trinn 1 og 2, men ikke trinn 3. Da skal platene vise
typegodkjenningsnumrene for trinn 1 og 2. Platen til fabrikant 3 skal ikke ha
typegodkjenningsnummer.
Eksemplet viser en supplerende fabrikasjonsplate iht. tillegg i vedlegg XVII, der trinn 3 er
EF-typegodkjent:

Montering av systemer, deler eller separate tekniske enheter som ikke omfattes av
rammedirektiv 2007/46/EF
Den som før godkjenning påmonterer ekstrautstyr som ikke omfattes av kravområder i
rammedirektiv 2007/46/EF vedlegg IV, jf. vedlegg 1 til bilforskriften, omfattes ikke av kravet
om montering av egen fabrikasjonsplate. Dette skyldes som vi har sett at kravet om
fabrikasjonsplate kun inntreffer når man endrer eller tilføyer noe som er regulert i en
rettsakt i rammedirektivet 2007/46/EF.
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Noe utstyr, f.eks. ekstralys, hjemles i bilforskriften som så viser til kjøretøyforskriften.
Kjøretøyforskriften oppstiller kun krav til dokumentering av det utførte arbeid,
komponentgodkjenning, eventuelt komponentenes plassering på kjøretøyet samt
oppkobling.

Som eksempler kan nevnes lys og lysutstyr i henhold til bilforskriften § 18:

Første ledd:
I tillegg til lysutstyr som fremgår 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 bruk.

Fjerde ledd:
Dersom ekstralys er påmontert på godkjenningstidspunktet jf. kapittel 2, skal
overenstemmelse med kravene til slikt utstyr dokumenteres som del av godkjenningen.

Dette forhold gjelder også for kjøretøy som godkjennes etter unntaksregelen i rammedirektivet
2007/46/EF jf. artikkel 2 nr. 3 og 4 bokstav a. Disse kjøretøy skal da godkjennes etter
kjøretøyforskriftens krav.

Er disse kjøretøy etappevis oppbygd av flere forskjellige påbyggere er det ikke krav til
påmontering av fabrikasjonsplate for de enkelte byggetrinn, men kun krav om
dokumentasjon for de kravområder den enkelte påbygger har berørt.
Som eksempler på kjøretøy som er unntatt av rammedirektivet 2007/46/EF jf. artikkel 2:
3. Typegodkjenning eller individuell godkjenning i henhold til dette direktiv er valgfritt for
følgende kjøretøyer:
a) kjøretøyer konstruert og bygd primært for bruk på byggeplasser eller i steinbrudd, havneeller lufthavnanlegg,
b) kjøretøyer konstruert og bygd for å brukes av væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og
instanser som er ansvarlige for å ivareta offentlig orden, og
c) mobile maskiner
Dokumentering av rettsakter
Krav til dokumentasjon for oppfyllelse av krav ved enkeltgodkjenning av nytt kjøretøy
fremkommer i bilforskriften § 9 femte ledd:
Overensstemmelse med kravene skal prøves og dokumenteres som fastsatt (i de enkelte
rettsakter) for EF-typegodkjenning, likevel slik at det tillates at slik prøving og
dokumentasjon kan utstedes av teknisk prøveinstans utpekt av andre EØS-land enn
Norge. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen
fra søkeren eller teknisk prøveinstans. Dokumentasjon kan også utstedes av fabrikant
dersom denne kan utføre de nødvendige prøver mv. som rettsaktene krever.
Underlagsmateriale skal i så fall vedlegges søknaden.

En rettsakt knytter seg i all hovedsak til et spesifikt kravområde f.eks. bakre
verneinnretning, og kan omfatte komponent eller system. En rettsakt beskriver tekniske
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krav til komponenten/- systemet, det være seg utforming, funksjon og prøvemetode. I
tillegg kan rettsakten beskrive spesifikke monteringskrav på kjøretøyet. Ved etappevis
oppbygging der etappen er EF-typegodkjent er de overnevnte krav ivaretatt.
Dersom påbyggerfabrikanten monterer EF-typegodkjent komponent/- system på et
EF- typegodkjentchassis, behøver ikke påbyggerfabrikanten fremlegge underlag for
komponent/- system, men kun henvise til prøverapport fra utpekte prøvelaboratorier i
EU når kjøretøyet enkeltgodkjennes. (Eks. E1*58R-00 2222 Ext. 02). Omfatter
rettsakten monteringskrav og synlighetsvinkler skal dette dokumenteres av
påbyggerfabrikant på en enkel måte ved bruk av målsatt skisse, målsatt plassering av
komponenten/- systemet på bilde, tabell etc., opp mot aktuelt kjøretøy.
Har påbyggerfabrikanten konstruert, testet og montert komponenten/- systemet selv,
må det fremlegges underlag at dette er i henhold til rettsaktens krav, se § 9. I slike
tilfeller kan det ikke godtas kun samsvarserklæring som henviser til gjeldende rettsakt,
dette gjelder både for norske og utenlandske påbyggerfabrikanter.

Import og ombygging/oppgradering av kjøretøy
For kjøretøy som er registrert i annet EU/EØS-land etter forordning (EU) nr. 19/2011, senest
endret ved forordning (EU) Nr. 249/2012, vil venstre kolonne, hvis angitt, henvise til
eksportlandet bruksvekter. Vognkortets opplysninger mht. vekter refererer til bruksvektene i
eksportlandet når eksportlandet praktiserer en slik todeling. Høyrekolonne vil henvise til
kjøretøyets tekniske maksimalvekter.
Er bremsekonfigurasjonen gjennomført etter bruksvektene i eksportlandet, men kjøretøyets
generelle tekniske konstruksjon tilsier at kjøretøyets vekter kan benyttes fult ut i Norge, må
det kun gjennomføres en ny bremsekonfigurasjon. For tilhengere i gruppe O3 og O4 må det
påmonteres en ny bremsebestykningsplate.
Ønsker importør å videreføre bruksvektene fra eksportlandet over som tekniske
maksimalvekter for kjøretøyet ved godkjenning og registrering i Norge, må
fabrikasjonsplaten skiftes og vektene angis i høyre kolonne på fabrikasjonsplaten. Dette i
henhold til forordning (EU) nr. 19/2011, senest endret ved forordning (EU) Nr. 249/2012.
Dersom det ønskes å øke de tekniske vektene for å kunne benytte norske vektbestemmelser
(i bruksforskriften) fult ut, må det gjennomføres en teknisk ombygging av kjøretøyet med
ny bremsekonfigurasjon, og ny bremsebestykningsplate må påmonteres for tilhengere
gruppe O3 og O4. I tillegg må det også fremlegges en ny vektdokumentasjon og ny
fabrikasjonsplate må påmonteres der de nye tekniske vekter er angitt i høyre kolonne, i
henhold til forordning (EU) nr. 19/2011, senest endret ved forordning (EU) Nr. 249/2012.
Sentralisert dokumentgodkjenning av tunge kjøretøy med elektronisk
dokumentinnsending
Statens vegvesen har etablert en todelt godkjenningsordning for tunge kjøretøyer
Godkjenningsordningen består av to selvstendige prosesser:
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sentralt dokumentmottak / dokumentgodkjenning / behandling av tekniske
dispensasjoner
kontroll av kjøretøyet i hall ved ønsket trafikkstasjon

Målene for sentralisert dokumentgodkjenning er:

Oppnå større grad av lik forskriftsforståelse og praktisering
Oppnå større grad av likebehandling og forutsigbarhet for bransjen
For å kunne gjennomføre ny godkjenningsprosess etter intensjonen og oppnå de mål som
er satt, er det nødvendig at bestiller av kjøretøyet og bransjeaktørene i større grad
planlegger detaljene i kjøretøyets byggemønster i tidlig fase av bestillingsfasen og
byggeprosessen.
Ut i fra denne todelte godkjenningsordning skal all dokumentasjon innsendes elektronisk
til dokumentenheten og godkjennes av enheten.
Dokumentasjonen skal begrenses til nødvendig innhold og omfang og den skal være
komplett fra ansvarlig innsender.
Er kjøretøyet bygd opp av flere fabrikanter skal saksbehandler i dokumentenheten kun
forholde seg til dokumentinnsender.
En av hovedoppgavene til teknisk saksbehandler i hall er å verifisere at kjøretøyet er i
henhold til den dokumentasjon som er innsendt og godkjent. Teknisk saksbehandler i
hall skal ikke utøve dokumentgodkjenning i ny godkjenningsprosedyre. Ut ifra dette er
det ikke anledning til ettermontering av komponenter eller gjøre annen endring av
kjøretøyets byggemønster som krever dokumentering etter at dokumentene er sendt inn
og godkjent.
Er grunnlaget for godkjenning til stede fatter teknisk saksbehandler positivt vedtak.
Hvis kjøretøyet ikke er i samsvar med fremlagt dokumentasjon, eller kjøretøyet har
tekniske feil/mangler fattes negativt vedtak på dette grunnlag.
Når grunnlaget for negativt vedtak er utbedret skal kjøretøyet fremstilles for ny kontroll.
Teknisk saksbehandler i hall starter ny behandlingsrunde som også kan omfatte kontroll
av ny dokumentasjon. Denne type behandlingsrunde utløser to-trins kontroll etter
«gammel» godkjenningsprosedyre.

Seksjon for kjøretøy
Med hilsen

Espen Andersson
avdelingsdirektør

Olberg Bjørn Inge
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

