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Notat  

Til: ADA10 Kjøretøy midt 

ADA20 Kjøretøy nord 

ADA70 Kjøretøy registrering 

ADA30 Kjøretøy sør 

ADA40 Kjøretøy vest 

ADA50 Kjøretøy øst 1 

ADA60 Kjøretøy øst 2 

Fra: Kjøretøy teknisk 

Kopi: AGA10 Fag Tilsyn 

AFA10 Fag Utekontroll 

AGA30 Tilsyn midt 

AGA20 Tilsyn nord 

AGA40 Tilsyn sør 

AGA50 Tilsyn vest 

AGA60 Tilsyn øst 1 

AGA70 Tilsyn øst 2 

AFA20 Utekontroll midt 

AFA30 Utekontroll nord 

AFA40 Utekontroll sør 

AFA50 Utekontroll vest 

AFA60 Utekontroll øst 

LEA00 Veg- og trafikkjuridisk 

  

  

    

Rutiner for godkjenning av tunge kjøretøy (N2/N3) med spesialutstyr - 

fjernstyring  

 

Sakens bakgrunn  

Det har kommet en del spørsmål knyttet til fjernstyring på tunge kjøretøy (N2/N3) samt 

spørsmål knyttet til regelverk for godkjenning av disse systemene.  Problemstillingen her er 

at det finnes to regelverk, hhv. Statens vegvesen sitt regelverk(kjøretøyforskrift/bilforskrift) 

og Arbeidstilsynets regelverk (maskinforskriften/maskindirektivet), og at disse regelverkene 

i noen tilfeller overlapper hverandre.  

 

Tidligere har det vært uklarheter i forståelsen av hva som omfattes av godkjenningen fra 

Statens vegvesen. Statens vegvesen er ansvarlig for godkjenning av kjøretøyet, mens 

ansvaret for påmontert utstyr iht. maskinforskriften/maskindirektivet ligger hos 

produsenten som utsteder samsvarserklæring (EC-declaration). Fjernstyring omfatter 

komponenter som kan gripe inn i styring, bremser og drivverk. Det har dermed oppstått et 

behov for en avklaring når det gjelder godkjenning og bruk av fjernstyringsfunksjon. Det er 

også behov for klare retningslinjer for å sikre likebehandling på alle trafikkstasjoner.  

-  

Saksbehandler/telefon: 

Roshan Fernando / 22073483 

Stein-Helge Mundal /22073977Click 
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Vår vurdering/rutine 

Statens vegvesen er ikke ansvarlig myndighet for maskinforskriften/maskindirektivet. 

Kjøretøy som allerede har blitt godkjent/registret blir ikke påvirket av dette notatet. Rutiner 

følges for nyregistreringer. Vognkortmerknad anses som veiledning i tråd med 

forvaltningsloven §11. Vi har dermed kommet frem til følgende rutine for nyregistreringer:  

 

1. Følgende forslag til en generell vognkortmerknad:  

 

Påmontert spesialutstyr (fjernstyring) dokumentert i henhold til Maskinforskriften 

(eller Maskindirektivet) er ikke del av kjøretøygodkjenningen. 

   

2. I vedtaksbrevet (begrunnelse i AKG) bør det komme frem:  

 

Påmontert spesialutstyr (fjernstyring): 

Kjøretøyet er utstyrt med fjernstyring type XX, serienummer YY. Produsenten 

bekrefter i sin EC-declaration (se eksempel, vedlagt) at systemet ikke påvirker 

kjøretøyets systemer når det ikke er i bruk. Påmontert fjernstyring dokumentert i 

henhold til Maskinforskriften (eller Maskindirektivet) er ikke del av 

kjøretøygodkjenningen. Det er den som har utstedt samsvarserklæringen som er 

ansvarlig for funksjonen av fjernstyringen, og at det følger med en bruksanvisning til 

dette utstyret etter maskinforskriften/maskindirektivet. Eieren/brukeren er ansvarlig 

for å bruke utstyret i tråd med bruksanvisningen. 

 

3. Minimumskrav for dokumentasjon er EC-declaration fra produsenten av utstyr som 

viser til hvilke tester som er utført og hvem som har utført dem. Ved nye systemer 

eller tvilstilfeller, skal vi be om at det legges fram tester av resultater/rapporter fra et 

uavhengig testlaboratorium.  Det må fremgå at det påmonterte utstyret ikke har noen 

innvirkning på det aktuelle kjøretøyets systemer når utstyret ikke er i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

Statens vegvesen Kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

Espen Andersson 

avdelingsdirektør      Roshan Fernando 
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