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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/
EB frá 5. september 2007  um ramma um viðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 
ökutæki (rammatilskipun) (1), einkum 2. mgr. 39. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2007/46/EB er komið á samhæfðum 
ramma sem inniheldur stjórnsýsluákvæði og almennar 
tæknilegar kröfur vegna allra nýrra ökutækja. Einkum 
er kveðið á um skyldu framleiðanda ökutækis sem 
handhafa gerðarviðurkenningar Bandalagsins til að 
afhenda samræmisvottorð með sérhverju ökutæki sem 
framleitt er í samræmi við löggjöf Bandalagsins um 
gerðarviðurkenningu.

2) Samræmisvottorðið, en fyrirmynd að því er sett fram í 
IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, telst vera opinber 
yfirlýsing sem afhent er kaupanda ökutækisins um 
að tiltekið ökutæki hafi verið smíðað í samræmi við 
kröfurnar sem settar eru fram í löggjöf Bandalagsins um 
gerðarviðurkenningu.

3) Nauðsynlegt er að tryggja að upplýsingarnar í samræmis-
vottorðinu séu auðskiljanlegar fyrir hlutaðeigandi 
neytendur og rekstraraðila. Fyrirmyndin að samræmis-
vottorðinu skal hafa að geyma allar tæknilegar upplýsingar 
sem eru mikilvægar fyrir yfirvöld í aðildarríkjunum til 
aðs heimila að ökutæki séu tekin í notkun.

4) Frá því að tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/116/
EB frá 20. desember 2001 um aðlögun að tækniframförum 
á tilskipun ráðsins 70/156/EBE um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum 
ökutækjum og eftirvögnum þeirra (2) var samþykkt 
hefur fyrirmyndin að samræmisvottorðinu aldrei verið 

 uppfærð. Því er rétt að uppfæra hana í ljósi fjölda 
verulegra breytinga sem gerðar voru með tilskipun 
2007/46/EB sem innleiðir EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
ökutæki í heild að því er varðar atvinnuökutæki frá og 
með 29. apríl 2009.

5) Enn fremur, samkvæmt tilskipun ráðsins 1999/37/EB 
frá 29. apríl 1999 um skráningarskjöl fyrir ökutæki (3), 
verða skráningaryfirvöld í aðildarríkjunum að fá í hendur 
áreiðanlegar tæknilegar upplýsingar í þeim tilgangi að skrá 
í fyrsta skipti ný ökutæki á yfirráðasvæði Bandalagsins. 
Tæknilegu gögnin sem er að finna í samræmisvottorðinu 
teljast fullnægjandi upplýsingar sem hægt er að nota 
vegna skráningar. Í því skyni að minnka stjórnsýsluálag 
evrópskra borgara, í ljósi meginreglanna sem bundnar eru 
í orðsendingunum frá framkvæmdastjórninni sem bera 
yfirskriftina aðgerðaáætlunin „Einföldun og umbætur á 
lagaumhverfinu“ (4) og aðgerðaáætlunin „Aðgerðaáætlun 
til að draga úr stjórnsýsluálagi í Evrópusambandinu“ (5) 
er viðeigandi að samræmisvottorðið innihaldi einnig allar 
upplýsingar sem krafist er samkvæmt tilskipun 1999/37/
EB.

6) Það er viðeigandi með tilliti til þess að tryggja rétta 
beitingu á gerðarviðurkenningarferli Bandalagsins að 
uppfæra viðaukana við tilskipun 2007/46/EB í því skyni 
að laga þá að framförum á sviði vísinda og tækni.

7) Skipta skal IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB út til 
samræmis við þetta.

8) Innleiðing á nýju stjórnunarkerfi fyrir söfnun allra 
gagna sem nefna skal í samræmisvottorði krefst 
þess að framleiðandi ökutækisins komi á viðeigandi 
fyrirkomulagi. Því skal kveða á um nógu langt 
umbreytingartímabil þar sem áfram má nota eldri gerðir 
af samræmisvottorðinu.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 385/2009

frá 7. maí 2009

um að skipta út IX. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB um ramma um viðurkenningu 
á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem 

ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 13.5.2011, bls. 13. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2012 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. EB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 18, 21.1.2002, bls. 1.

2012/EES/12/45

(3) Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 57.
(4) COM(2002) 278, lokagerð.
(5) COM(2007) 23, lokagerð.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB komi viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Fram til 29. apríl 2010 er framleiðendum heimilt að afhenda samræmisvottorð sem eru í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 
IX. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (1). 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 29. apríl 2009. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 7. maí 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
 

 
 

 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

„IX. VIÐAUKI 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 

 

0. MARKMIÐ 

Samræmisvottorðið er yfirlýsing sem framleiðandi ökutækis afhendir kaupandanum í því skyni að fullvissa hann um 
að ökutækið sem hann hefur keypt samræmist gildandi löggjöf í Evrópusambandinu þegar það var framleitt. 

Samræmisvottorðið gegnir einnig þeim tilgangi að gera lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna kleift að skrá ökutæki 
án þess að krefja umsækjanda um að leggja fram viðbótartæknigögn. 

Í þessum tilgangi þarf samræmisvottorðið að innihalda: 

a) verksmiðjunúmer ökutækis, 

b) nákvæmar upplýsingar um tæknilega eiginleika ökutækisins (þ.e., ekki er heimilt að nefna bil fyrir gildi í 
færslunum). 

1. ALMENN LÝSING 

1.1. Samræmisvottorðið skal vera í tveimur hlutum. 

a) SÍÐA 1 þar sem er að finna samræmisyfirlýsingu framleiðandans. Fyrirmyndin er sú sama fyrir alla 
ökutækjaflokka. 

b) SÍÐA 2 sem er tæknilýsing á helstu eiginleikum ökutækisins. Fyrirmyndin að síðu 2 er löguð að sérhverjum 
ökutækjaflokki. 

1.2. Hámarksstærð samræmisvottorðsins skal vera A4 (210 x 297mm) eða mappa í stærðinni A4. 

1.3. Með fyrirvara um ákvæði í b-lið 0. liðar skulu gildin og einingarnar sem vísað er til í öðrum hluta vera þau sem gefin 
eru upp í gerðarviðurkenningarskjali viðkomandi stjórnvaldsfyrirmæla. Ef um er að ræða athugun á samræmi 
framleiðslu skulu gildin vera staðfest samkvæmt aðferðunum sem mælt er fyrir um í viðkomandi 
stjórnvaldsfyrirmælum. Taka skal tillit til vikmarkanna sem heimiluð eru í stjórnvaldsfyrirmælunum. 

2. SÉRÁKVÆÐI 

2.1. Fyrirmynd A að samræmisvottorðinu (fullbúið ökutæki) skal ná yfir ökutæki sem hægt er að nota á vegum án þess að 
krafist sé frekari þrepa vegna viðurkenningar þeirra. 

2.2. Fyrirmynd B að samræmisvottorðinu (fullbúin ökutæki í áföngum) skal ná yfir ökutæki sem hafa undirgengist þrep til 
viðbótar vegna viðurkenningar þeirra. 

Þetta er venjuleg niðurstaða fjölþrepa viðurkenningarferlis (t.d. hópbifreið sem smíðuð er af framleiðanda á seinna 
þrepi á undirvagni sem smíðaður er af framleiðanda ökutækis). 

Aukabúnaði sem bætt er við í fjölþrepa ferlinu skal lýst stuttlega. 

2.3. Fyrirmynd C að samræmisvottorðinu (ófullbúin ökutæki) skal ná yfir ökutæki sem þurfa þrep til viðbótar vegna 
viðurkenningar þeirra (t.d. undirvagnar vörubifreiða). 

Að undanskildum dráttarbifreiðum fyrir festivagna, skulu samræmisvottorð sem ná yfir ökutæki sem eru einungis 
undirvagn með stýrishúsi í flokki N vera af fyrirmynd C. 
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I. HLUTI 

FULLBÚIN ÖKUTÆKI OG FULLBÚIN ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM 

 

FYRIRMYND A1 — SÍÐA 1 

FULLBÚIN ÖKUTÆKI 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 

Síða 1 

Undirritaður [ .................................................................................................  (fullt nafn og staða)] vottar hér með að ökutækið: 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):................................................................................................................................  

0.2. Gerð: ..................................................................................................................................................................................  

Afbrigði (a): ........................................................................................................................................................................  

Útfærsla (a): ........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti: ...................................................................................................................................................................  

0.4. Ökutækjaflokkur: ...............................................................................................................................................................  

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ..................................................................................................................................  

0.6. Staðsetning og áfestingaraðferð lögboðinna merkiplata: ...................................................................................................  

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis: … .....................................................................................................................  

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): ..............................................................................................  

0.10. Verksmiðjunúmer ökutækis: ..............................................................................................................................................  

er að öllu leyti í samræmi við gerðina sem lýst er í viðurkenningu (… gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar)  

sem gefin er út þann (.......................................................... útgáfudagur) og  

að heimilt er að skrá ökutækið til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (b) handar umferð er við lýði og 

metrakerfið/breska mælieiningakerfið (c) er notað við kvörðun hraðamæla (d). 

(Staður) (Dagsetning): …  (Undirskrift): ...........................................  
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FYRIRMYND A2 — SÍÐA 1 

FULLBÚIN ÖKUTÆKI SEM ERU GERÐARVIÐURKENND Í LITLUM FRAMLEIÐSLURÖÐUM 

 

[Ár] [Raðtala] 

 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 

Síða 1 

Undirritaður [ .................................................................................................  (fullt nafn og staða)] vottar hér með að ökutækið: 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...............................................................................................................................  

0.2. Gerð: ..................................................................................................................................................................................  

Afbrigði (a): ........................................................................................................................................................................  

Útfærsla (a): ........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti: ...................................................................................................................................................................  

0.4. Ökutækjaflokkur: ...............................................................................................................................................................  

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ..................................................................................................................................  

0.6. Staðsetning og áfestingaraðferð lögboðinna merkiplata: ...................................................................................................  

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis: .........................................................................................................................  

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): ..............................................................................................  

0.10. Verksmiðjunúmer ökutækis: ..............................................................................................................................................  

er að öllu leyti í samræmi við gerðina sem lýst er í viðurkenningu (… gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar)  

sem gefin er út þann (.......................................................... útgáfudagur) og 

að heimilt er að skrá ökutækið til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (b) handar umferð er við lýði og  

metrakerfið/breska mælieiningakerfið (c) er notað við kvörðun hraðamæla (d). 

(Staður) (Dagsetning): …  (Undirskrift): ...........................................  

 



1.3.2012  Nr. 12/567 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

FYRIRMYND B — SÍÐA 1 

FULLBÚIN ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 

Síða 1 

Undirritaður [ .................................................................................................  (fullt nafn og staða)] vottar hér með að ökutækið: 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...............................................................................................................................  

0.2. Gerð: ..................................................................................................................................................................................  

Afbrigði (a): ........................................................................................................................................................................  

Útfærsla (a): ........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti: ...................................................................................................................................................................  

0.4. Ökutækjaflokkur: ...............................................................................................................................................................  

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ..................................................................................................................................  

0.6. Staðsetning og áfestingaraðferð lögboðinna merkiplata: ...................................................................................................  

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis: .........................................................................................................................  

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): ..............................................................................................  

0.10. Verksmiðjunúmer ökutækis: ..............................................................................................................................................  

a) hefur verið fullbúið í áföngum og breytt (1) sem hér segir: ...................................................................................  og 

b) er að öllu leyti í samræmi við gerðina sem lýst er í viðurkenningu (… gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri 

rýmkunar) sem gefin er út þann ( ................................................................ útgáfudagur) og 

c) að heimilt er að skrá ökutækið til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (b) handar umferð er við lýði og  

metrakerfið/breska mælieiningakerfið (c) er notað við kvörðun hraðamæla (d). 

(Staður) (Dagsetning): …  (Undirskrift): ...........................................  

 

Fylgiskjöl: Samræmisvottorð frá fyrri þrepum. 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR M1 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil:     1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

7. Hæð: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás:     1. ……… kg     2. ……… kg     3. ……… kg o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, lóðréttur hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ....................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: ..................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: .....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: ..........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 
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26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

……………… kW (1) 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30. Sporvídd áss eða ása: 1. ……………… mm     2. ……………… mm     3. ……………… mm 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

40. Litur ökutækis (j): ……………… 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 

42.1. Sæti sem einungis eru ætluð til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt: ……………… 

42.3. Fjöldi stæða sem eru aðgengileg fólki í hjólastólum: ……………… 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ……………… HC: ……………… NOx: ……………… HC + NOx: ………………  

Efnisagnir: ……………… Reykþéttni (ELR-prófun): … (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ……………… Heildarmagn vetniskolefna: ……………… Önnur vetniskolefni en metan: ………………  

NOx: ……………… Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ……………… Efnisagnir (massi): ……………… 

Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ……………… NOx: ……………… Önnur vetniskolefni en metan: ………………  

Heildarmagn vetniskolefna: ……………… CH4: ……………… Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 
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49. CO2-losun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (m): 

1. öll aflrásin nema í ökutæki sem er alfarið rafknúið 

 CO2-losun Eldsneytisnotkun 

Akstur í þéttbýli: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Akstur utan þéttbýlis: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Blandaður akstur: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Veginn, blandaður akstur …………………………… g/km …………………………… l/100 km 

 

2. ökutæki sem eru alfarið rafknúin og fjölknúin rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins 

Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur (1)) ……………… Wh/km 

Drægi á rafmagni ……………… km 

 

Ýmislegt 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR M2 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ............................................................................................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging):...........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

7. Hæð: ……………… mm 

9. Fjarlægð milli framhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

12. Útskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ………………kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 
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18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30. Sporvídd áss eða ása: 1. ……………… mm     2. ………………  mm     3. ……………… mm 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

39. Undirflokkur ökutækis: undirflokkur I, undirflokkur II, undirflokkur III, undirflokkur A, undirflokkur B (1) 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 

42.1. Sæti sem einungis eru ætluð til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt: ……………… 

42.3. Fjöldi stæða sem eru aðgengileg fólki í hjólastólum: ……………… 

43. Fjöldi stæða fyrir farþega: ……………… 
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Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx:     Efnisagnir: ……………… 

Reykþéttni (ELR-prófun):  ……………… (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: 

………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ………………      

Efnisagnir (massi): ………………     Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 



Nr. 12/574  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR M3 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ……………........................................................................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

7. Hæð: ……………… mm 

9. Fjarlægð milli framhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

12. Útskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 
o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 



1.3.2012  Nr. 12/575 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30.1. Sporvídd hvers stýrðs áss: ……………… mm 

30.2. Sporvídd allra annarra ása: ……………… mm 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

39. Undirflokkur ökutækis: undirflokkur I, undirflokkur II, undirflokkur III, undirflokkur A, undirflokkur B (1) 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 
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42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 

42.1. Sæti sem einungis eru ætluð til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt: ……………… 

42.2. Fjöldi farþegasæta: ……………… (neðri hæð) ……………… (efri hæð) (þ.m.t. ökumaður) 

42.3. Fjöldi stæða sem eru aðgengileg fólki í hjólastólum: ……………… 

43. Fjöldi stæða fyrir farþega: … 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR N1 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: .............................................................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: ……………… mm     2-3: ……………… mm     3-4: ……………… mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

7. Hæð: ……………… mm 

8. Bil milli dráttarstóls og aftari áss á dráttarbifreið fyrir festivagna (hámark og lágmark): ……………… mm 

9. Fjarlægð milli framhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

11. Lengd hleðslurýmis: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.2. Festivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  
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23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils)  

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): … 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: … km/h 

Ásar og fjöðrun 

30. Sporvídd áss eða ása: 1. ……………… mm     2. ……………… mm     3. ……………… mm 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

40. Litur ökutækis (j): ……………… 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 
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48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: 

………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ………………      

Efnisagnir (massi): ……………… Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

49. CO2-losun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (m): 

1. öll aflrásin nema í ökutæki sem er alfarið rafknúið 

 CO2-losun Eldsneytisnotkun 

Akstur í þéttbýli: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Akstur utan þéttbýlis: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Blandaður akstur: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Veginn, blandaður akstur …………………………… g/km …………………………… l/100 km 

 

2. ökutæki sem eru alfarið rafknúin og fjölknúin rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins 

Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur (1)) ……………… Wh/km 

Drægi á rafmagni       ……………… km 

 

Ýmislegt 

50. Gerðarviðurkenning í samræmi við kröfur um hönnun við flutninga á hættulegum farmi: já/flokkur(flokkar) 

………………/nei (l): 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR N2 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: .................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ……………… 

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

8. Bil milli dráttarstóls og aftari áss á dráttarbifreið fyrir festivagna (hámark og lágmark): ……………… mm 

9. Fjarlægð milli framhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

11. Lengd hleðslurýmis: ……………… mm 

12. Útskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 
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18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.2. Festivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: ..................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 
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Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: 

………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ………………      

Efnisagnir (massi): ………………     Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

50. Gerðarviðurkenning í samræmi við kröfur um hönnun við flutninga á hættulegum farmi: já/flokkur(flokkar)  

………………/nei (l): 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR N3 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ……………… 

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

8. Bil milli dráttarstóls og aftari áss á dráttarbifreið fyrir festivagna (hámark og lágmark): ……………… mm 

9. Fjarlægð milli framhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

11. Lengd hleðslurýmis: ……………… mm 

12. Útskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 
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18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.2. Festivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): … 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 
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Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

50. Gerðarviðurkenning í samræmi við kröfur um hönnun við flutninga á hættulegum farmi: já/flokkur(flokkar) 

………………/nei (l): 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKAR O1 OG O2 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

7. Hæð: ……………… mm 

10. Fjarlægð milli afturhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

11. Lengd hleðslurýmis: ……………… mm 

12. Útskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 
o.s.frv. 

19. Tæknilega leyfilegur hámarksstöðumassi á tengipunkti festivagns eða eftirvagns með miðlægum ási:  

……………… kg 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30.1. Sporvídd hvers stýrðs áss: ……………… mm 

30.2. Sporvídd allra annarra ása: ……………… mm 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

34. Ás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 
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Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Ýmislegt 

50. Gerðarviðurkenning í samræmi við kröfur um hönnun við flutninga á hættulegum farmi: já/flokkur(flokkar) 

………………/nei (l): 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKAR O3 OG O4 

(fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ……………… 

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm      2-3: … mm     3-4: … mm 

5. Lengd: ……………… mm 

6. Breidd: ……………… mm 

7. Hæð: ……………… mm 

10. Fjarlægð milli afturhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

11. Lengd hleðslurýmis: ……………… mm 

12. Útskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

13.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 
o.s.frv. 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

19. Tæknilega leyfilegur hámarksstöðumassi á tengipunkti festivagns eða eftirvagns með miðlægum ási: … kg 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 
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Ásar og fjöðrun 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

34. Ás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

Yfirbygging 

38. Kóði yfirbyggingar (i): ……………… 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Ýmislegt 

50. Gerðarviðurkenning í samræmi við kröfur um hönnun við flutninga á hættulegum farmi: já/flokkur (flokkar) 

………………/nei (l): 

51. Fyrir ökutæki til sérstakra nota: tilgreining í samræmi við 5. lið II. viðauka: ……………… 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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II. HLUTI 

ÓFULLBÚIN ÖKUTÆKI 

 

FYRIRMYND C1 — SÍÐA 1 

ÓFULLBÚIN ÖKUTÆKI 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 

Síða 1 

Undirritaður [ .................................................................................................  (fullt nafn og staða)] vottar hér með að ökutækið: 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...............................................................................................................................  

0.2. Gerð: ..................................................................................................................................................................................  

Afbrigði (a): ........................................................................................................................................................................  

Útfærsla (a): ........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti: ...................................................................................................................................................................  

0.4. Ökutækjaflokkur: ...............................................................................................................................................................  

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ..................................................................................................................................  

0.6. Staðsetning og áfestingaraðferð lögboðinna merkiplata: ...................................................................................................  

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis: .........................................................................................................................  

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): ..............................................................................................  

0.10. Verksmiðjunúmer ökutækis: ..............................................................................................................................................  

er að öllu leyti í samræmi við gerðina sem lýst er í viðurkenningu (… gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar) 

sem gefin er út þann (...........................................................útgáfudagur) og 

er ekki hægt að skrá til frambúðar án frekari viðurkenninga. 

 

(Staður) (Dagsetning): …  (Undirskrift): ...........................................  
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FYRIRMYND C2 — SÍÐA 1 

ÓFULLBÚIN ÖKUTÆKI SEM ERU GERÐARVIÐURKENND Í LITLUM FRAMLEIÐSLURÖÐUM 

 

[Ár] [Raðtala] 

 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 

Síða 1 

Undirritaður [ .................................................................................................  (fullt nafn og staða)] vottar hér með að ökutækið: 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...............................................................................................................................  

0.2. Gerð: ..................................................................................................................................................................................  

Afbrigði (a): ........................................................................................................................................................................  

Útfærsla (a): ........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti: ...................................................................................................................................................................  

0.4. Ökutækjaflokkur: ...............................................................................................................................................................  

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ..................................................................................................................................  

0.6. Staðsetning og áfestingaraðferð lögboðinna merkiplata: ...................................................................................................  

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis: .........................................................................................................................  

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): ..............................................................................................  

0.10. Verksmiðjunúmer ökutækis: ..............................................................................................................................................  

er að öllu leyti í samræmi við gerðina sem lýst er í viðurkenningu (… gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar) 

sem gefin er út þann (.......................................................... útgáfudagur) og 

er ekki hægt að skrá til frambúðar án frekari viðurkenninga. 

 

(Staður) (Dagsetning): …  (Undirskrift): ...........................................  

 



Nr. 12/592  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR M1 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

7.1. Leyfileg hámarkshæð: ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, lóðréttur hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 
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24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

……………… kW (1) 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30. Sporvídd áss eða ása: 1. ……………… mm     2. ……………… mm     3. ……………… mm 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

Yfirbygging 

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra: ……………… 

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (k): ……………… 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: … 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan:  

………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ………………      

Efnisagnir (massi): ………………     Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 



Nr. 12/594  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

49. CO2-losun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (m): 

1. öll aflrásin nema í ökutæki sem er alfarið rafknúið 

 CO2-losun Eldsneytisnotkun 

Akstur í þéttbýli: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Akstur utan þéttbýlis: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Blandaður akstur: …………………………… g/km ……… l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Veginn, blandaður akstur …………………………… g/km …………………………… l/100 km 

 

2. ökutæki sem eru alfarið rafknúin og fjölknúin rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins 

Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur (1)) ………………Wh/km 

Drægi á rafmagni………………km 

 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR M2 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ……………… 

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ……………… 

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

7.1. Leyfileg hámarkshæð: ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: … kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 
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18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) 

 ……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30. Sporvídd áss eða ása: 1. ……………… mm     2. ……………… mm     3. ……………… mm 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 
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Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ………………dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan:  

………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ………………      

Efnisagnir (massi): ………………     Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ……………… 

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR M3 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ............................................................................................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm      3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

7.1. Leyfileg hámarkshæð: ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg      2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg      2. ……………… kg     3. ……………… kg 
o.s.frv.. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 
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18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei ( ) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei ( ) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils)  

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30.1. Sporvídd hvers stýrðs áss: ……………… mm 

30.2. Sporvídd allra annarra ása: ……………… mm 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 
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Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ………………  (m-1) 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 



1.3.2012  Nr. 12/601 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR N1 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: .............................................................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

7.1. Leyfileg hámarkshæð: ……………… mm 

8. Bil milli dráttarstóls og aftari áss á dráttarbifreið fyrir festivagna (hámark og lágmark): ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.2. Festivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 



Nr. 12/602  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils)  

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30. Sporvídd áss eða ása: 1. ……………… mm      2. ……………… mm     3. ……………… mm 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 



1.3.2012  Nr. 12/603 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ………………  (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan:  

………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ……………… 

Efnisagnir (massi): ………………     Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

49. CO2-losun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (m): 

1. öll aflrásin nema í ökutæki sem er alfarið rafknúið 

 CO2-losun Eldsneytisnotkun 

Akstur í þéttbýli: … g/km … l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Akstur utan þéttbýlis: … g/km … l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Blandaður akstur: … g/km … l/100 km/ eða m3/100 km (1) 

Veginn, blandaður akstur … g/km … l/100 km 

 

2. ökutæki sem eru alfarið rafknúin og fjölknúin rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins 

Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur (1)) ………………Wh/km 

Drægi á rafmagni………………km 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 



Nr. 12/604  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR N2 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ……………… 

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

8. Bil milli dráttarstóls og aftari áss á dráttarbifreið fyrir festivagna (hámark og lágmark): ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 



1.3.2012  Nr. 12/605 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.2. Festivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni (1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils)  

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 



Nr. 12/606  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1.1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

1.2. prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6 (1)) 

CO: ………………     Heildarmagn vetniskolefna: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: 

 ………………     NOx: ………………     Heildarmagn vetniskolefna + NOx: ………………      

Efnisagnir (massi): ………………     Agnir (fjöldi): ……………… 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 



1.3.2012  Nr. 12/607 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKUR N3 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: .............................................................................................................  

2. Stýriásar (fjöldi, staðsetning): ............................................................................................................................................  

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ..........................................................................................................................  

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

8. Bil milli dráttarstóls og aftari áss á dráttarbifreið fyrir festivagna (hámark og lágmark): ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

o.s.frv. 

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar: ……………… kg 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

17.4. Fyrirhugaður leyfilegur hámarksmassi samtengdu ökutækjanna við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 
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18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða: 

18.1. Tengivagn: ……………… kg 

18.2. Festivagn: ……………… kg 

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási: ……………… kg 

18.4. Eftirvagn án hemla: ……………… kg 

19. Tæknilega leyfilegur, hámarksstöðumassi á tengipunkti: ……………… kg 

Hreyfill 

20. Framleiðandi hreyfilsins: ...................................................................................................................................................  

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn: .................................................................................................................  

22. Vinnsluháttur: ....................................................................................................................................................................  

23. Eingöngu rafknúið: já/nei (1) 

23.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .........................................................................................................................................  

25. Slagrými hreyfils: ……………… cm3 

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni(1) 

26.1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1) 

27. Hámarksnettóafl (g): ……………… kW við ……………… min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils)  

……………… kW (1) 

28. Gírkassi (gerð): ……………… 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

33. Drifás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Hemlar 

36. Tengingar fyrir hemla eftirvagns kraftrænar/rafknúnar/loftknúnar/vökvaknúnar (1) 

37. Þrýstingur í aðflutningsleiðslu til hemlakerfis eftirvagns: ……………… bar 
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Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Vistvænleiki 

46. Hljóðstig 

Í kyrrstöðu: ……………… dB(A) við snúningshraða: ……………… mín-1 

Á ferð: ……………… dB(A) 

47. Magn losunar með útblæstri (l): Euro ……………… 

48. Losun með útblæstri (m): 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við eiga: ……………… 

1. prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1) 

CO: ………………     HC: ………………     NOx: ………………     HC + NOx: ………………      

Efnisagnir: ………………     Reykþéttni (ELR-prófun): ……………… (m-1) 

2. prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á) 

CO: ………………     NOx: ………………     Önnur vetniskolefni en metan: ………………      

Heildarmagn vetniskolefna: ………………     CH4: ………………     Efnisagnir: ……………… 

48.1. Leiðréttur gleypnistuðull reyks: ……………… (m-1) 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 



Nr. 12/610  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKAR O1 OG O2 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

7.1. Leyfileg hámarkshæð: ……………… mm 

10. Fjarlægð milli afturhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 
o.s.frv. 

19.1. Tæknilega leyfilegur hámarksstöðumassi á tengipunkti festivagns eða eftirvagns með miðlægum ási: …………… kg 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

30.1. Sporvídd hvers stýrðs áss: ……………… mm 

30.2. Sporvídd allra annarra ása: ………………  mm 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

34. Ás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 
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Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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SÍÐA 2 

ÖKUTÆKJAFLOKKAR O3 OG O4 

(ófullbúin ökutæki) 

Síða 2 

Almennir smíðaeiginleikar 

1. Fjöldi ása: .......................................................................................... og hjóla: ................................................................  

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum: ……………… 

2. Stýriás (fjöldi, staðsetning): ……………… 

Helstu mál 

4. Hjólhaf (e): ……………… mm 

4.1. Ásabil: 1-2: … mm     2-3: … mm     3-4: … mm 

5.1. Leyfileg hámarkslengd: ……………… mm 

6.1. Leyfileg hámarksbreidd: ……………… mm 

7.1. Leyfileg hámarkshæð: ……………… mm 

10. Fjarlægð milli afturhluta ökutækisins og miðju tengibúnaðarins: ……………… mm 

12.1. Leyfileg hámarksútskögun að aftan: ……………… mm 

Massar 

14. Massi ófullbúins ökutækis, tilbúins til aksturs: ……………… kg (f) 

14.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

15. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis: ……………… kg 

15.1. Dreifing massans á ásana: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar 

16.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ……………… kg 

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg o.s.frv. 

16.3. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp: 1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg  

o.s.frv. 

17. Fyrirhugaðir, leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar í ferðum innanlands/milli landa (1)(o) 

17.1. Fyrirhugaður, leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar: ……………… kg 

17.2. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ás: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 
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17.3. Fyrirhugaður leyfilegur hámarkshleðslumassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ásahópi: 

1. ……………… kg     2. ……………… kg     3. ……………… kg 

19.1. Tæknilega leyfilegur hámarksstöðumassi á tengipunkti festivagns eða eftirvagns með miðlægum ási:  

 ……………… kg 

Hámarkshraði 

29. Hámarkshraði: ……………… km/h 

Ásar og fjöðrun 

31. Staðsetning lyftiáss eða -ása: ……………… 

32. Staðsetning áss eða -ása með hleðslufærslu: ……………… 

34. Ás(ar) með loftfjöðrun eða jafngildi hennar: já/nei (1) 

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar) (h): ……………… 

Tengibúnaður 

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur): ……………… 

45. Gerðir eða flokkar tengibúnaðar sem setja má upp: ……………… 

45.1. Einkennandi gildi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Ýmislegt 

52. Athugasemdir (n): ……………… 
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Skýringar við IX. viðauka 

(1) Strikið út það sem á ekki við. 

(a) Tilgreinið auðkenniskóðann. Þessi kóði má ekki vera lengri en 25 rittákn fyrir afbrigði og ekki lengri en 35 rittákn fyrir 
útfærslu. 

(b) Tilgreinið hvort ökutækið er ætlað til notkunar í annaðhvort hægri handar eða vinstri handar umferð eða bæði hægri 
handar og vinstri handar umferð. 

(c) Tilgreinið hvort hraðamælirinn, sem er settur í ökutækið, sé kvarðaður í samræmi við metrakerfið eða bæði metrakerfið 
og breska mælieiningakerfið. 

(d) Þessi yfirlýsing skal ekki takmarka rétt aðildarríkja til að krefjast tæknilegra aðlagana í því skyni að heimila skráningu 
ökutækis í öðru aðildarríki en því sem það var ætlað fyrir þegar akstursstefna í umferð er hinu megin á veginum. 

(e) Þessa færslu skal aðeins fylla út þegar ökutækið hefur tvo ása. 

(f) Þessi massi skal innihalda massa ökumanns og massa starfsmanns ef það er sæti fyrir starfsmann í ökutækinu. 

Að því er varðar ökutæki í flokkum M1, N1, O1, O2 eða M2 undir 3,5 tonnum, má raunmassi víkja um allt að 5% frá 
massanum sem skráður er í þessa færslu. 

Frávikið skal vera 3% fyrir alla aðra ökutækjaflokka. 

(g) Fyrir fjölknúin rafökutæki skal tilgreina vélaraflsafköst fyrir báða aflgjafa. 

(h) Færa má valkvæðan búnað undir þessum bókstaf undir færsluna „Athugasemdir“. 

(i) Nota skal kóðana í C-hluta II. viðauka. 

(j) Tilgreinið einungis grunnlit(i) sem hér segir: hvítur, gulur, appelsínugulur, rauður, fjólublár, blár, grænn, grár, brúnn eða 
svartur. 

(k) Að undanskildum sætum sem eingöngu eru ætluð til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt og fjölda stæða fyrir 
hjólastóla. 

Fyrir langferðabifreiðar í ökutækjaflokki M3 skal fjöldi starfsmanna vera innifalinn í fjölda farþega. 

(l) Bætið við númeri Euro-stigsins og rittákninu sem samsvara ákvæðunum sem notuð eru við gerðarviðurkenningu. 

(m) Endurtakið fyrir þær tegundir eldsneytis sem hægt er að nota. Ökutæki, sem geta notað bæði bensín og loftkennt 
eldsneyti en eru búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur mest 15 
lítra bensíns verður litið á sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt eldsneyti. 

(n) Ef ökutækið er búið skammdrægum ratsjárbúnaði á tíðnisviðinu 24 GHz í samræmi við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/50/EB (Stjtíð. ESB L 21, 25.1.2005, bls. 15) skal framleiðandinn tilgreina hér: „Ökutæki 
búið skammdrægum ratsjárbúnaði á tíðnisviðinu 24 GHz“. 

(o) Framleiðandinn getur fyllt út þessar færslur fyrir ferðir milli landa eða innanlands eða hvort tveggja. 

Fyrir umferð innan aðildarríkja skal taka fram kóða landsins þar sem fyrirhugað er að skrá ökutækið. Kóðinn skal vera í 
samræmi við staðalinn ISO 3166-1:2006. 

Fyrir ferðir milli landa skal vísa til númers tilskipunarinnar (t.d. „96/53/EB“ fyrir tilskipun ráðsins 96/53/EB).“ 

 
 

 


