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Fremsendt elektronisk

Høringsuttalelse - Krav til understellsnummer samt krav om
dokumentasjon for deler
Vi viser til utsendt høringsbrev vedlagt tilhørende notat og forslag til forskriftsendringer.
Norges Automobil-Forbund (NAF) er en forbruker- og interesseorganisasjon som
representerer over 500 000 medlemmer. Vi skal i egenskap av dette få knytte noen
bemerkninger til forslagene.
Rent generelt fremstår forslagene som en forenkling og en hensiktsmessig «oppdatering» av regelverket som vi gir vår tilslutning til.
Understellsnummer
Når det gjelder kravene til understellsnummer hvor man ikke tar sikte på noen materielle
endringer, har vi ingen merknader utover at det fremstår som lovteknisk fornuftig å
samle kravene til en felles paragraf i de tre forskriftene.
Krav til dokumentasjon for benyttede deler og komponenter
NAF gir i utgangspunktet sin støtte og tilslutning til tiltak som innføres for å bekjempe
grenseoverskridende kriminalitet knyttet til kjøretøy. Det foreslåtte regelverk fremstår
som et slikt tiltak og vil være med på å oppfylle de forpliktelsene Norge har for å
overholde rådsbeslutning 2004/9197/EF.
NAF har trafikksikkerhet som et sentralt arbeidsområde. I den anledning er det av stor
betydning at det kun brukes komponenter og deler som oppfyller de sikkerhetskrav som
stilles. De forslåtte reglene vil kunne fremstå som et godt virkemiddel for å hindre bruk
av komponenter som ikke oppfyller disse kravene. Etter NAFs oppfatning bør imidlertid
ikke «dokumentasjonslisten» legges på et nivå som medfører et økt byråkrati og/eller
medfører unødig bry, kostnader og tidsbruk for forbrukerne. Det må også være en
forutsetning at det føres en ensartet praksis og fortolkning hos de forskjellige
trafikkstasjonene.
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I høringsnotatet foreslås det at man tar inn en konkretisering over hvilke komponenter
som det normalt skal fremlegges dokumentasjon for. Vi deler direktoratets tanker knyttet
til dette. For kunne få en best mulig kvalitetssikring av veilederen, vil innspill og
synspunkter fra markedet kunne være hensiktsmessig. Vi vil derfor for vår del foreslå at
veilederen sendes ut på egen høring når denne er ferdig utarbeidet.
Avslutningsvis takker vi for at vi ble gitt anledning til å komme med våre synspunkter
knyttet til forslagene.
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