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Utsatt frist for smart fartsskriver
Alle kjøretøy som registreres etter 15. juni 2019, og som skal drive transport omfattet av
kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skal ifølge forordning 165/2014 og
gjennomføringsforordning 2016/799, ha innmontert smart fartsskriver. For at den smarte
fartsskriveren skal kunne tas i bruk, må den aktiveres ved hjelp av en ny type verkstedkort:
GEN2-verkstedkort. Derfor var datoen 15. juni 2019 basert på at landene i EØS-området
skulle være i stand til å utstede GEN2-verkstedkort senest tre måneder før
introduksjonsdatoen, altså 15. mars 2019.
Norges forpliktelser til å følge forordning 165/2014 og gjennomføringsforordning
2016/799 stammer fra vårt medlemskap i EØS, og for at EU-reglene skal gjelde hos oss må
reglene tas inn i EØS-avtalen for så å tas inn i nasjonal rett ved lov eller forskrift. I 2018 ble
det vedtatt en ny forordning 2018/502 som gjorde endringer i de tekniske spesifikasjonene
til smart fartsskriver i forordning 2016/799. Denne forordningen er enda ikke tatt inn i EØSavtalen. Med andre ord har ikke Norge som EØS-land fullt ut akseptert de tekniske
spesifikasjonene til den smarte fartsskriveren, og det kan argumenteres for at vi av den
grunn ikke er forpliktet til å følge fristene for smart fartsskriver.
Vegdirektoratet har ikke fått bekreftelse fra EFTAs overvåkingsorgan på om Norge er
forpliktet til å følge fristene for smart fartsskriver, og etterstreber derfor å overholde fristene
slik de står i forordningen. Norge har imidlertid ikke klart å oppfylle forpliktene til å utstede
GEN2-fartsskriverkort, og det er per dags dato fortsatt ikke mulig for fartsskriververksteder
og rekvirere GEN2-verkstedkort.
Vegdirektoratet har kommet til at det mest hensiktsmessige er at det etablereres en nasjonal
overgangsordning der kravet om å ha innmontert smart fartsskriver utsettes.
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Vegdirektoratet har derfor fattet vedtak om å utsette fristen for når nyregistrerte kjøretøy
som skal drive kjøring underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene må ha innmontert smart
fartsskriver til 15. oktober 2019. Vedtaket ligger vedlagt dette brevet.
Det fremgår av vedtaket om unntak at det bare har virkning i nasjonal transport. Bakgrunnen
for dette er at Vegdirektoratet ikke kan garantere for at et ensidig nasjonalt vedtak om
unntak vil bli respektert av kontrollmyndighetene i andre EØS-land. Vegdirektoratet har
derfor utarbeidet et informasjonsskriv om at vi som følge av manglende implementering av
forordning 2018/502, ikke er bundet av fristene for smart fartsskriver. Transportører i
internasjonal transport kan medbringe og forevise dette skrivet ved en eventuell kontroll.
Skrivet ligger vedlagt dette brevet, og vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no.

Med hilsen
Seksjon for tilsyn og kontroll

Henning Harsem
avdelingsdirektør

Kamilla Mjøs
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Norges bilbransjeforbund
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NHO Transport
NHO Reiseliv
NHO Logistikk og transport
Spekter
Virke
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Vedtak om unntak fra forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og
hviletidstransport i EØS - Krav til innmontering av smart fartsskriver
Det gis med dette generelt unntak fra kravet i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og
hviletidsbestemmelser i EØS om innmontering av smart fartsskriver i kjøretøy som
registreres etter 15. juni 2019 og som skal drive kjøring omfattet av kjøre- og
hviletidsbestemmelsene.
Unntaket er gitt med hjemmel i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletidsbestemmelser i EØS § 2, jf. artikkel 46 i forordning (EU) nr. 165/2014.
Unntaket gjelder til 15. oktober 2019 og innebærer at kjøretøy omfattet av kjøre- og
hviletidsbestemmelsene kan registreres med digital fartsskriver frem til og med denne dato.
Det presiseres at unntaket bare vil ha virkning i nasjonal transport.
Vi ber om at trafikkstasjonene og godkjente fartsskriververksteder orienteres om innholdet i
og konsekvensene av unntaket. Vegdirektoratet vil informere bransjeorganisasjonene om det
samme.
Seksjon for tilsyn og kontroll
Med hilsen
Henning Harsem
Avdelingsdirektør
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Implementation of smart tachograph in Norway
According to Regulation 165/2014 and implementing Regulation 2016/799 all vehicles
newly registered in the EU must be equipped with a smart tachograph as of 15 June 2019.
Member States are responsible for issuing tachograph cards to national established
workshops and road transport undertakings, and to controllers and drivers. The deadline to
issue workshop cards in the EU was 15 March 2019.
As Norway is not a member of the European Union, our obligation to implement EU
legislation on road transport stems from the EEA Agreement between the EU and the EFTA
states Iceland, Liechtenstein and Norway. Regulation 165/2014 and Regulation 2016/799 is
incorporated into the EEA agreement, and Norway has implemented these regulations in
national legislation. However, Regulation 2018/502 has not yet been incorporated into the
EEA Agreement due to circumstances outside national control.
Consequently, the deadlines for the smart tachograph does not apply for Norway, as the
complete specifications for the smart tachograph have not been incorporated into the EEA
agreement.
Until the EEA and Norway had has implemented Regulation 2018/502, Norwegian vehicles
may be equipped with a digital tachograph in accordance with Regulation 3821/85 Annex
1B.
Regards
Section for Supervision and Inspection
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Henning Harsem
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