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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/403 

av 18. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 med hensyn til klassifiseringen 

av alvorlige overtredelser av Unionens regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke oppfyller 

vandelskravet, og om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring av 

rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om 

oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal Kommisjonen utarbeide en liste over 

alvorlige overtredelser av Unionens regler, fordelt på kategorier, typer og alvorlighetsgrader, som i tillegg til dem som 

er fastsatt i vedlegg IV til nevnte forordning, kan føre til at et veitransportforetak eller en transportleder ikke lenger 

oppfyller vandelskravet. 

2) For dette formål skal Kommisjonen fastsette overtredelsenes alvorlighetsgrad med henvisning til risikoen for dødsfall og 

alvorlige personskader samt fastsette grensen for hvor hyppig gjentatte overtredelser kan forekomme før de anses som 

mer alvorlige. 

3) Listen over kategorier, typer og alvorlighetsgrader når det gjelder alvorlige overtredelser, skal omfatte overtredelser av 

Unionens regler på områdene angitt i artikkel 6 nr. 1) bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009. 

4) Medlemsstatene bør ta hensyn til opplysninger om disse overtredelsene når de prioriterer hvilke kontroller som skal 

gjennomføres av foretak med økt risiko i henhold til artikkel 12 nr. 1) i forordning (EF) nr. 1071/2009. 

5) Tiltakene som skal vedtas, er nødvendige for å sikre transparens, rettferdighet og rettssikkerhet ved vurdering av over-

tredelsenes alvorlighetsgrad og deres betydning for om et transportforetak eller en transportleder ikke lenger oppfyller 

vandelskravet. 

6) Imidlertid er det medlemsstatens vedkommende myndighets ansvar å utføre en fullstendig nasjonal administrativ 

prosedyre for å avgjøre om ikke-oppfyllelse av vandelskravet vil være en forholdsmessig reaksjon i den enkelte sak. En 

slik nasjonal undersøkelsesprosedyre skal, når det er hensiktsmessig, omfatte kontroll på stedet av det berørte foretaket. 

Ved vurdering av oppfyllelse av vandelskravet skal medlemsstatene ta i betraktning foretakets, ledernes og enhver 

annen relevant persons atferd.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 19.3.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 4. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35. 
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7) Den harmoniserte kategoriseringen av alvorlige overtredelser bør gi grunnlag for å utvide risikoklassifiseringsordningen 

som medlemsstatene har opprettet i henhold til artikkel 9 i direktiv 2006/22/EF, for å dekke alle alvorlige overtredelser 

av Unionens veitransportregler, som angitt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009, og som kan føre 

til at et transportforetak eller en transportleder ikke oppfyller vandelskravet. 

8) Artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009 fastsetter også at medlemsstatene skal inkludere disse alvorlige 

overtredelsene i det nasjonale elektroniske registeret over transportforetak senest 1. januar 2016. En harmonisert 

kategorisering av overtredelser er derfor viktig for å sikre rettferdig konkurranse mellom foretak, mer harmonisert 

anvendelse av reglene og et velfungerende system for informasjonsutveksling i tilknytning til det europeiske registeret 

over veitransportforetak. 

9) Av hensyn til transparens og rettferdig konkurranse bør det fastsettes en felles metode for beregning av overtredel-

seshyppighet som angir hvor hyppig gjentatte overtredelser kan forekomme før de anses som mer alvorlige av 

vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten. Slike gjentatte overtredelser kan føre til at den nasjonale 

administrative prosedyren iverksettes, noe som kan føre til at et transportforetak ikke lenger oppfyller vandelskravet. 

10) Som en generell regel bør hyppigheten fastsettes ved å ta hensyn til overtredelsens alvorlighetsgrad og varighet samt 

gjennomsnittlig antall førere. Den skal anses som en øvre grense, men medlemsstatene gis samtidig mulighet til å 

anvende lavere grenser i henhold til deres nasjonale administrative prosedyre for vurdering av oppfyllelse av 

vandelskravet. 

11) For å sikre juridisk sammenheng og transparens er det også nødvendig å endre vedlegg III til direktiv 2006/22/EF ved å 

endre alvorlighetsgraden for visse overtredelser som er fastsatt i nevnte vedlegg, i samsvar med listen over de mest 

alvorlige overtredelsene angitt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1071/2009. 

12) Listen over kategorier, typer og alvorlighetsgrader for alvorlige overtredelser er fastsatt i samråd med medlemsstatene 

og berørte parter i Unionen, og vurderingen av alvorlighetsgrad er basert på beste praksis og erfaringer fra anvendelsen 

av relevante bestemmelser i medlemsstatenes lovgivning. De alvorligste overtredelsene oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1071/2009 utgjorde den øvre grensen for vurdering av alvorlighetsgraden av andre relevante 

overtredelser. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(1) –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Denne forordning fastsetter en felles liste over kategorier, typer og alvorlighetsgrader for overtredelser av Unionens regler 

for kommersiell veitransport, som fastsatt i vedlegg I til denne forordning, som i tillegg til overtredelsene som er angitt i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1071/2009, kan føre til at et veitransportforetak ikke lenger oppfyller vandelskravet. 

2.  I vedlegg II til denne forordning fastsettes grensen for hvor hyppig gjentatte overtredelser kan forekomme før de anses 

som mer alvorlige, idet det tas hensyn til antall førere som benyttes til transportvirksomheten som ledes av transportlederen. 

3.  Medlemsstatene skal ta hensyn til opplysninger om de alvorlige overtredelsene nevnt i nr. 1 og 2 når de gjennomfører de 

nasjonale administrative prosedyrene for vurdering av oppfyllelse av vandelskravet. 

Artikkel 2 

Vedlegg III til direktiv 2006/22/EF endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8). 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Kategorisering av alvorlige overtredelser 

(nevnt i artikkel 1) 

Følgende tabeller inneholder kategorier og typer av alvorlige overtredelser av Unionens regler for kommersiell veitransport, 

inndelt i tre kategorier etter alvorlighetsgrad med hensyn til risikoen for å medføre dødsfall eller alvorlige personskader. 

1. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006(1) (Kjøre- og hviletid) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI 

Mannskap 

1. Artikkel 5 nr. 1 Manglende overholdelse av minstealder for førere   X 

Kjøretider 

2. Artikkel 6 nr. 1 Overskridelse av daglig kjøretid på 9 timer 

dersom det ikke er tillatt å forlenge til 10 timer 

10 t ≤ … < 11 t   X 

3. 11 t ≤ …  X  

4. Overskridelse av daglig kjøretid på 9 timer med 

50 % eller mer uten pause eller uten hvile på 

minst 4,5 timer 

13 t 30 min ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X   

5. Overskridelse av daglig kjøretid på 10 timer 

dersom forlengelse er tillatt 

11 t ≤ … < 12 t   X 

6. 12 t ≤ …  X  

7. Overskridelse av daglig kjøretid på 10 timer 

med 50 % eller mer uten pause eller uten hvile 

på minst 4,5 timer 

15 t ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X   

8. Artikkel 6 nr. 2 Overskridelse av ukentlig kjøretid 60 t ≤ … < 65 t   X 

9. 65 t ≤ … < 70 t  X  

10. Overskridelse av ukentlig kjøretid med 25 % 

eller mer 

70 t ≤ … X   

11. Artikkel 6 nr. 3 Overskridelse av sammenlagt kjøretid i to 

påfølgende uker 

100 t ≤ … < 105 t   X 

12. 105 t ≤ … 

< 112 t 30 min 

 X  

13. Overskridelse av sammenlagt kjøretid i to 

påfølgende uker med 25 % eller mer 

112 t 30 min ≤ … X   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 

innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI 

Pauser 

14. Artikkel 7 Overskridelse av uavbrutt kjøretid på 4,5 timer 

før det tas pause 

5 t ≤ … < 6 t   X 

15. 6 t ≤ …  X  

Hvileperioder 

16. Artikkel 8 nr. 2 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn 11 timer) 

dersom redusert døgnhvil ikke er tillatt 

8 t 30 min ≤ … 

< 10 t 

  X 

17. … < 8 t 30 min  X  

18. Utilstrekkelig redusert døgnhvil (mindre enn  

9 timer) dersom reduksjon er tillatt 

7 t ≤ … < 8 t   X 

19. … < 7 t  X  

20. Utilstrekkelig oppdeling av døgnhvil (mindre 

enn 3 t+9 t) 

3 t + [7 t ≤ … < 8 t]   X 

21. 3 t + [… < 7 t]  X  

22. Artikkel 8 nr. 5 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn 9 t) for 

flerbemanning 

7 t ≤ … < 8 t   X 

23. … < 7 t  X  

24. Artikkel 8 nr. 6 Utilstrekkelig redusert ukehvil (mindre  

enn 24 t) 

20 t ≤ … < 22 t   X 

25. … < 20 t  X  

26. Utilstrekkelig ukehvil (mindre enn 45 t) dersom 

redusert ukehvil ikke er tillatt 

36 t ≤ … < 42 t   X 

27. … < 36 t  X  

28. Artikkel 8 nr. 6 Overskridelse av seks påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående ukehvil 

3 t ≤ … < 12 t   X 

12 t ≤ …  X  

Unntak fra 12-dagersregelen 

29. Artikkel 8 nr. 6a Overskridelse av tolv påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående ukehvil 

3 t ≤ … < 12 t   X 

12 t ≤ …  X  

30. Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav b) ii) 

Ukehvil etter tolv påfølgende 24-timersperioder 65 t < … ≤ 67 t   X 

… ≤ 65 t  X  
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI 

31. Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav d) 

Kjøretid i perioden mellom kl. 22.00 og 6.00 på 

mer enn tre timer før pause, dersom kjøretøyet 

ikke har mer enn én fører 

3 t < … < 4,5 t   X 

4,5 t ≤ …  X  

Organisering av arbeidet 

32. Artikkel 10 nr. 1 Sammenheng mellom lønn og tilbakelagt strekning eller transportert 

godsmengde 

 X  

33. Artikkel 10 nr. 2 Ingen eller feilaktig organisering av førerens arbeid, ingen eller 

feilaktige instruksjoner gitt til føreren, noe som gjør det umulig å 

overholde reglene 

 X  

(1) MSI = mest alvorlige overtredelser (most serious infringements) / VSI = svært alvorlige overtredelser (very serious infringements) / SI = alvorlige 

overtredelser / MI = mindre alvorlige overtredelser (minor infringements). 

2. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(1) (Fartsskrivere) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Installering av fartsskriver 

1. Artikkel 3 nr. 1 og 

artikkel 22 

Typegodkjent fartsskriver er ikke installert og brukt (f.eks.: 

fartsskriver er ikke installert av montører, verksteder eller 

kjøretøyprodusenter som er godkjent av vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, det brukes en fartsskriver uten nødvendig 

plombering, eller der nødvendig plombering ikke er skiftet av 

godkjent montør, verksted eller kjøretøyprodusent, eller 

fartsskriveren brukes uten installasjonsplaten) 

X   

Bruk av fartsskriver, sjåførkort eller diagramskive 

2. Artikkel 23 nr. 1 Bruker en fartsskriver som ikke er kontrollert av et godkjent verksted  X  

3. Artikkel 27 Føreren innehar og/eller bruker mer enn ett gyldig sjåførkort  X  

4. Føreren kjører med et sjåførkort som er forfalsket (betraktes som å 

kjøre uten sjåførkort) 

X   

5. Føreren kjører med et sjåførkort som vedkommende ikke er 

rettmessig innehaver av (betraktes som å kjøre uten sjåførkort) 

X   

6. Føreren kjører med et sjåførkort som er oppnådd på grunnlag av 

uriktige erklæringer og/eller forfalskede dokumenter (betraktes som 

å kjøre uten sjåførkort) 

X   

7. Artikkel 32 nr. 1 Fartsskriveren fungerer ikke på riktig måte (f.eks.: fartsskriveren er 

ikke korrekt kontrollert, kalibrert eller plombert) 

 X  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

8. Artikkel 32 nr.1 og 

artikkel 33 nr. 1 

Fartsskriveren brukes ikke på riktig måte (f.eks.: tilsiktet, frivillig 

eller påtvunget misbruk, manglende instruksjoner om korrekt bruk, 

osv.) 

 X  

9. Artikkel 32 nr. 3 Det brukes en ulovlig innretning som kan endre fartsskriverens 

registreringer 

X   

10. Forfalskning, tilbakehold, hemmelighold eller ødeleggelse av data 

som er registrert på diagramskiver eller lagret på og lastet ned fra 

fartsskriveren og/eller sjåførkortet 

X   

11. Artikkel 33 nr. 2 Foretaket oppbevarer ikke diagramskiver, utskrifter og nedlastede 

data 

 X  

12. Registrerte og lagrede data er ikke tilgjengelige i minst ett år  X  

13. Artikkel 34 nr. 1 Feil bruk av diagramskiver/sjåførkort  X  

14. Uautorisert fjerning av diagramskiver eller sjåførkort, noe som 

påvirker registreringen av relevante data 

 X  

15. Diagramskive eller sjåførkort er brukt i lenger tid enn det som var 

hensikten, og data er tapt 

 X  

16. Artikkel 34 nr. 2 Det brukes skitne eller ødelagte diagramskiver eller sjåførkort, og 

dataene kan ikke avleses 

 X  

17. Artikkel 34 nr. 3 Påkrevd manuell registrering er ikke foretatt  X  

18. Artikkel 34 nr. 4 Riktig diagramskive er ikke brukt, eller sjåførkortet er ikke satt riktig 

på plass (flerbemanning) 

  X 

19. Artikkel 34 nr. 5 Feil bruk av bryterinnretning  X  

Framlegging av opplysninger 

20. Artikkel 36 Nekter å bli kontrollert  X  

21. Artikkel 36 Kan ikke framlegge registreringer for inneværende dag og de 

foregående 28 dagene 

 X  

22. Kan ikke framlegge registreringer for sjåførkortet dersom føreren har 

et slikt 

 X  

23. Artikkel 36 Kan ikke framlegge manuelle registreringer og utskrifter for 

inneværende dag og de foregående 28 dagene 

 X  

24. Artikkel 36 Kan ikke framlegge sjåførkortet dersom føreren har et slikt  X  
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Funksjonssvikt 

25. Artikkel 37 nr. 1 og 

artikkel 22 nr. 1 

Fartsskriver ikke reparert av godkjent montør eller verksted  X  

26. Artikkel 37 nr. 2 Føreren noterer ikke alle nødvendige opplysninger om perioder som 

ikke lenger registreres når fartsskriveren ikke er i funksjon eller ikke 

fungerer på riktig måte 

 X  

3. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF(1) (Arbeidstidsregler) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Maksimal arbeidstid per uke 

1. Artikkel 4 Overskridelse av maksimal arbeidstid per uke på 

48 timer dersom muligheten til å utvide til  

60 timer allerede er brukt 

56 t ≤ … 60 t   X 

2. 60 t ≤ …  X  

3. Overskridelse av maksimal arbeidstid per uke på 

60 timer dersom det ikke er gitt unntak i 

henhold til artikkel 8 

65 t ≤ … < 70 t   X 

4. 70 t ≤ …  X  

Pauser 

5. Artikkel 5 nr. 1 Utilstrekkelig obligatorisk pause ved arbeidstid 

mellom seks og ni timer 

10 < … ≤ 20 min   X 

6. … ≤ 10 min  X  

7. Utilstrekkelig obligatorisk pause ved arbeidstid 

over ni timer 

20 < … ≤ 30min   X 

8. … ≤ 20 min  X  

Nattarbeid 

9. Artikkel 7 nr. 1 Arbeidstid per døgn ved nattarbeid dersom det 

utføres nattarbeid og det ikke er gitt unntak i 

henhold til artikkel 8 

11 t ≤ … < 13 t   X 

10. 13 t ≤ …  X  

Registreringer 

11. Artikkel 9 Arbeidsgivere forfalsker registreringen av arbeidstid eller nekter å 

legge fram registrering for kontrollør 

 X  

12. Ansatte / selvstendig næringsdrivende førere forfalsker registreringen 

eller nekter å legge fram registrering for kontrollør 

 X  

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt arbeid 

innanfor vegtransport (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35). 
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4. Grupper av overtredelser av rådsdirektiv 96/53/EF(1) (Regler om vekt og dimensjoner) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Vekt 

1. Artikkel 1 Overskridelse av største tillatte totalvekt for 

kjøretøyer i klasse N3 

5 % ≤ … < 10 %   X 

2. 10 % ≤ … < 20 %  X  

3. 20 % ≤ … X   

4. Overskridelse av største tillatte totalvekt for 

kjøretøyer i klasse N2 

5 % ≤ … < 15 %   X 

5. 15 % ≤ … < 25 %  X  

6. 25 % ≤ … X   

Lengde 

7. Artikkel 1 Overskridelse av største tillatte lengde 2 % < … < 20 %   X 

8. 20 % ≤ …  X  

Bredde 

9. Artikkel 1 Overskridelse av største tillatte bredde 2,65 ≤ … < 3,10 

meter 

  X 

10. 3,10 meter ≤ …  X  

5. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU(2) (Periodisk teknisk kontroll) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU(3) (Utekontroll av nyttekjøretøyer) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Teknisk kontroll 

1. Artikkel 8 og 10 i 

direktiv 

2014/45/EU og 

artikkel 7 nr. 1 i 

direktiv 

2014/47/EU 

Kjøring uten gyldig bevis på at den tekniske kontrollen er bestått i 

henhold EUs regelverk 

X   

2. Artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 

2014/47/EU 

Kjøretøyet er ikke holdt i sikker og trafikksikker stand, noe som har 

resultert i svært alvorlige mangler i blant annet bremseanlegg, 

styringssystem, hjul/dekk, fjæring eller understell som utgjør en slik 

umiddelbar fare for trafikksikkerheten at det fører til en beslutning 

om å ta kjøretøyet ut av trafikk 

X   

  

  

(1) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). Direktivet er endret 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 (EUT L 115 av 6.5.2015, s. 1), som skal gjennomføres av medlemsstatene innen  

7. mai 2017. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EF av 3. april 2014 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Unionen, og om 

oppheving av direktiv 2000/30/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 134). 
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Direktiv 2014/47/EU om utekontroll av nyttekjøretøyer inneholder i vedlegg II en detaljert klassifisering av tekniske mangler 

som er inndelt etter alvorlighetsgrad i mindre, alvorlige og farlige mangler. Artikkel 12 nr. 2 i samme direktiv inneholder 

følgende definisjoner: 

a) små mangler som ikke har noen vesentlig virkning på kjøretøyets sikkerhet eller miljøvirkning, samt andre mindre avvik fra 

kravene, 

b) store mangler som kan sette kjøretøyets sikkerhet i fare eller ha en miljøvirkning eller utsette andre trafikanter for fare, 

samt andre mer vesentlige avvik fra kravene, 

c) farlige mangler som utgjør en direkte og umiddelbar fare for trafikksikkerheten eller har en miljøvirkning. 

Nivået for overtredelser av bestemmelsene i direktivene skal gjenspeile den klassifisering av mangler som er fastsatt i vedlegg 

II til direktiv 2014/47/EU, dvs.: SI = vesentlige mangler, VSI = farlige mangler, MSI = kjøring med mangler som utgjør en 

umiddelbar risiko for trafikksikkerheten. Små mangler tilsvarer mindre alvorlige overtredelser. 

6. Grupper av overtredelser av rådsdirektiv 92/6/EØF(1) (Hastighetsbegrensere) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Artikkel 2 og 3 Hastighetsbegrenser ikke montert X   

2. Artikkel 5 Hastighetsbegrenser oppfyller ikke gjeldende tekniske krav  X  

3. Artikkel 5 Hastighetsbegrenser ikke montert av godkjent verksted   X 

4.  Det brukes en ulovlig innretning til forfalskning av hastighets-

begrenserens data, eller det brukes en ulovlig hastighetsbegrenser. 

X   

7. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF(2) (Grunnleggende kvalifisering og 

regelmessig opplæring av førere) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Opplæring og førerkort 

1. Artikkel 3 Transport av gods eller passasjerer uten en obligatorisk 

grunnleggende kvalifisering og/eller obligatorisk regelmessig 

opplæring 

 X  

2. Artikkel 10 og 

vedlegg II 

Fører kan ikke framlegge et gyldig kvalifikasjonskort eller førerkort 

med merking i henhold til nasjonal lovgivning (f.eks.: mistet, glemt, 

ødelagt, uleselig) 

  X 

  

  

(1) Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i Fellesskapet 

(EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av 

visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer, om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og rådsdirektiv 

91/439/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 
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8. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF(1) (Krav til førerkort) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Artikkel 1 og 4 i 

direktiv 

2006/126/EF 

Transport av passasjerer eller gods uten gyldig førerkort X   

2. Artikkel 1 

Vedlegg I 

Det brukes et førerkort som er skadet, uleselig eller som ikke er i 

samsvar med den felles malen 

  X 

9. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(2) (Transport av farlig gods på vei) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Vedlegg I avsnitt 

I.1 til direktiv 

2008/68/EF 

Transport av farlig gods som det er forbudt å transportere X   

2. Transport av farlig gods i forbudt eller ikke godkjent emballasje, slik 

at liv eller miljøet utsettes for slik fare at det fører til en beslutning 

om å ta kjøretøyet ut av trafikk 

X   

3. Transport av farlig gods som ikke er merket som farlig gods, slik at 

liv eller miljøet utsettes for slik fare at det fører til en beslutning om 

å ta kjøretøyet ut av trafikk 

X   

4. Lekkasje av farlige stoffer  X  

5. Bulktransport i containere som er i dårlig stand  X  

6. Transport i kjøretøy som mangler godkjenningsbevis  X  

7. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene og utgjør en 

umiddelbar fare 

 X  

8. Reglene for sikring og stuing av lasten er ikke overholdt  X  

9. Reglene for samlasting av stykkgods er ikke overholdt  X  

10. Bestemmelsene om begrensing av mengdene som kan transporteres i 

én transportenhet, er ikke overholdt, heller ikke de tillatte 

fyllingsgradene for tanker eller stykkgods 

 X  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort (EUT L 403 av 30.12.2006, s 18). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

11.  Informasjon om stoffet som transporteres, som gjør det mulig å 

fastslå overtredelsens alvorlighetsgrad, mangler (f.eks. UN-nummer, 

riktig forsendelsesnavn, emballasjegruppe) 

 X  

12. Føreren mangler gyldig kompetansebevis  X  

13. Det benyttes åpen ild eller ubeskyttede lamper  X  

14. Røykeforbudet overholdes ikke  X  

15. Kjøretøyet er ikke godt nok bevoktet eller er feilparkert   X 

16. Transportenheten består av mer enn én trailer/semitrailer   X 

17. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene, men utgjør 

ingen umiddelbar fare 

  X 

18. Kjøretøyet mangler påkrevde fungerende brannslokningsapparater   X 

19. Kjøretøyet mangler utstyr som kreves i henhold til ADR eller de 

skriftlige instruksjonene 

  X 

20. Transport av kolli med skadet emballasje, IBC-er eller engros-

emballasje eller med skadet og ikke rengjort tom emballasje 

  X 

21. Transport av emballert gods i containere som er i dårlig stand   X 

22. Tanker/tankcontainere (også tomme og ikke rengjorte) er ikke 

ordentlig lukket 

  X 

23. Feilaktig etikettering, merking eller skilting på kjøretøyet og/eller 

emballasjen 

  X 

24. Det mangler skriftlige instruksjoner i henhold til ADR, eller de 

skriftlige instruksjonene er ikke relevante for det transporterte godset 

  X 

Kommisjonsdirektiv 2004/112/EF(1) om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF(2) om ensartede 

framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods inneholder i vedlegg II en detaljert klassifisering av overtredelser av 

de relevante bestemmelsene, inndelt i tre risikokategorier etter alvorlighetsgrad: risikokategori I, risikokategori II og 

risikokategori III. 

Nivået for overtredelser av bestemmelsene skal gjenspeile risikokategoriene fastsatt i vedlegg II til direktiv 2004/112/EF på en 

slik måte at risikokategori I = VSI (unntatt overtredelser som allerede er definert som MSI i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 1071/2009) og risikokategori II = SI. Risikokategori III tilsvarer mindre alvorlige overtredelser. 

Denne tabellen omfatter bare de overtredelsene som en transportør skal holdes helt eller delvis ansvarlig for. 

Transportørens grad av ansvar for overtredelsen skal vurderes i samsvar med medlemsstatens nasjonale 

håndhevingsprosedyre.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2004/112/EF av 13. desember 2004 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF om ensartede 

framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (EUT L 367 av 14.12.2004, s. 23). 

(2) Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (EFT L 249 av 

17.10.1995 s. p.35). 
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10. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009(1) (Tilgang til det 

internasjonale markedet for godstransport på veg) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Fellesskapsløyve 

1. Artikkel 3 

Artikkel 4 

Transport av gods uten å inneha et gyldig fellesskapsløyve (f.eks.: 

løyvet foreligger ikke, er forfalsket, trukket tilbake, utløpt, osv.) 

X   

2. Transportforetaket eller føreren er ikke i stand til å framlegge et 

gyldig fellesskapsløyve eller en bekreftet kopi til inspektøren (f.eks.: 

løyvet eller den bekreftede kopien av løyvet er mistet, glemt, skadet, 

osv.) 

 X  

Førerattest 

3. Artikkel 3 

og 5 

Transport av gods uten å inneha en gyldig førerattest (f.eks.: 

førerattesten foreligger ikke, er forfalsket, trukket tilbake, utløpt, 

osv.) 

 X  

4. Føreren eller transportforetaket er ikke i stand til å framlegge en 

gyldig førerattest eller en bekreftet kopi av førerattesten for 

inspektøren (f.eks.: førerattesten eller den bekreftede kopien av 

førerattesten er mistet, glemt, skadet, osv.) 

  X 

11. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009(2) (Adgang til det interna-

sjonale markedet for transport med turvogn og buss) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Fellesskapsløyve 

1. Artikkel 4 Transport av passasjerer uten å inneha et gyldig fellesskapsløyve 

(f.eks.: løyvet foreligger ikke, er forfalsket, trukket tilbake, utløpt, 

osv.) 

X   

2. Artikkel 4 nr. 3 Transportøren eller føreren er ikke i stand til å framlegge et gyldig 

fellesskapsløyve eller en bekreftet kopi av fellesskapsløyvet til 

inspektøren (f.eks.: løyvet eller den bekreftede kopien av løyvet er 

mistet, glemt, skadet, osv.) 

 X  

Tillatelse til rutetrafikk 

3. Artikkel 5 og 6 Rutetrafikk uten gyldig tillatelse (f.eks.: tillatelsen foreligger ikke, er 

forfalsket, trukket tilbake, utløpt, misbrukt, osv.) 

 X  

4. Artikkel 19 Føreren er ikke i stand til å framlegg tillatelsen for inspektøren (f.eks. 

tillatelsen er mistet, glemt, skadet, osv.) 

  X 

5. Artikkel 5 og 6 Stopp i rutetrafikken i en medlemsstat er ikke i samsvar med den 

utstedte tillatelsen 

  X 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden 

for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet 

for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Kjøreskjema for transport utenfor rute samt transport som ikke krever tillatelse 

6. Artikkel 12 Kjøring uten å inneha et påkrevd kjøreskjema (f.eks. kjøreskjema 

foreligger ikke, er forfalsket, inneholder ikke de nødvendige 

opplysningene, osv.) 

  X 

12. Grupper av overtredelser av rådsforordning (EF) nr. 1/2005(1) (Dyretransport) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Vedlegg I kapittel II Skillevegger er ikke tilstrekkelig sterke til å stå imot dyrenes vekt  X  

2. Vedlegg I kapittel 

III 

Bruk av laste- og losseramper som har glatte overflater, som mangler 

vern på sidene eller som er for bratte 

  X 

3. Bruk av bakløftere eller etasjedekk som ikke har sikkerhetsbarrierer 

for å hindre at dyr faller eller rømmer under lasting og lossing 

  X 

4. Artikkel 7 Transportmidler som ikke er godkjent for lange transporter, eller som 

ikke er godkjent for den type dyr som transporteres 

  X 

5. Artikkel 4, 5 og 6 Transport uten gyldig påkrevd dokumentasjon, reiseplan eller 

transportørtillatelse eller kompetansebevis 

  X 

  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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VEDLEGG II 

Hyppighet av alvorlige overtredelser 

1.  De alvorlige (SI) og svært alvorlige (VSI) overtredelsene oppført i vedlegg I skal, når de begås gjentatte ganger, anses som 

mer alvorlige av vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten. Ved beregningen av hyppigheten av gjentatte 

overtredelser skal medlemsstatene ta hensyn til følgende faktorer: 

a)  overtredelsens alvorlighetsgrad (SI eller VSI), 

b)  varighet (minst en tolvmånedersperiode fra datoen for kontroll), 

c)  antall førere som benyttes i transportvirksomheten som transportlederen har ansvaret for (årlig gjennomsnitt). 

2.  Med hensyn til den potensielle risikoen for trafikksikkerheten bør grensen for hvor hyppig gjentatte overtredelser kan 

forekomme før de anses som mer alvorlige, fastsettes slik: 

3 SI / per fører / per år = 1 VSI 

3 VSI / per fører / per år = iverksetting av en nasjonal prosedyre for vurdering av oppfyllelse av vandelskravet 

3.  Antall overtredelser per fører per år er et gjennomsnitt beregnet ved å dele samlet antall overtredelser på samme 

alvorlighetsgrad (SI eller VSI) med gjennomsnittlig antall ansatte førere i løpet av året. Formelen for hyppighet setter en 

øvre grense for hvor hyppig alvorlige overtredelser kan forekomme før de anses som mer alvorlige. Medlemsstatene kan 

innføre strengere grenseverdier dersom det er i samsvar med deres nasjonale administrative prosedyre for vurdering av 

oppfyllelse av vandelskravet. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Vedlegg III til direktiv 2006/22/EF skal lyde: 

«VEDLEGG III 

1. Grupper av overtredelser av forordning (EF) nr. 561/2006 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI MI 

A Mannskap 

A1 Artikkel 5 nr. 1 Manglende overholdelse av minstealder for førere   X  

B Kjøretider 

B1 Artikkel 6 nr. 1 Overskridelse av daglig kjøretid på  

9 timer dersom det ikke er tillatt å 

forlenge til 10 timer 

9 t < … < 10 t    X 

B2 10 t ≤ … < 11 t   X  

B3 11 t ≤ …  X   

B4 Overskridelse av daglig kjøretid på  

9 timer med 50 % eller mer uten pause 

eller uten hvile på minst 4,5 timer 

13 t 30 min ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X    

B5 Overskridelse av daglig kjøretid på 

10 timer dersom forlengelse er tillatt 

10 t < … < 11 t    X 

B6 11 t ≤ … < 12 t   X  

B7 12 t ≤ …  X   

B8 Overskridelse av daglig kjøretid på 

10 timer med 50 % eller mer uten 

pause eller uten hvile på minst  

4,5 timer 

15 t ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X    

B9 Artikkel 6 nr. 2 Overskridelse av ukentlig kjøretid 56 t < … < 60 t    X 

B10 60 t ≤ … < 65 t   X  

B11 65 t ≤ … < 70 t  X   

B12 Overskridelse av ukentlig kjøretid med 

25 % eller mer 

70 t ≤ … X    

B13 Artikkel 6 nr. 3 Overskridelse av sammenlagt kjøretid i 

to påfølgende uker 

90 t < … < 100 t    X 

B14 100 t ≤ … < 105 t   X  

B15 105 t ≤ … 

< 112 t 30 min 

 X   

B16 Overskridelse av sammenlagt kjøretid i 

to påfølgende uker med 25 % eller mer 

112 t30 min ≤ … X    
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI MI 

C Pauser 

C1 Artikkel 7 Overskridelse av uavbrutt kjøretid på 

4,5 timer før det tas pause 

4 t 30 min < … 

< 5 t 

   X 

C2 5 t ≤ … < 6 t   X  

C3 6 t ≤ …  X   

D Hvileperioder 

D1 Artikkel 8 nr. 2 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn 

11 timer) dersom redusert døgnhvil 

ikke er tillatt 

10 t ≤ … < 11 t    X 

D2 8 t 30 min ≤ … 

< 10 t 

  X  

D3 … < 8 t 30 min  X   

D4 Utilstrekkelig redusert døgnhvil 

(mindre enn 9 timer) dersom reduksjon 

er tillatt 

8 t ≤ … < 9 t    X 

D5 7 t ≤ … < 8 t   X  

D6 … < 7 t  X   

D7 Utilstrekkelig oppdeling av døgnhvil 

(mindre enn 3 t+9 t) 

3 t + [8 t ≤ … 

< 9 t] 

   X 

D8 3 t + [7 t ≤ … 

< 8 t] 

  X  

D9 3 t + [… < 7 t]  X   

D10 Artikkel 8 nr. 5 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn  

9 t) for flerbemanning 

8 t ≤ … < 9 t    X 

D11 7 t ≤ … < 8 t   X  

D12 … < 7 t  X   

D13 Artikkel 8 nr. 6 Utilstrekkelig redusert ukehvil (mindre 

enn 24 t) 

22 t ≤ … < 24 t    X 

D14 20 t ≤ … < 22 t   X  

D15 … < 20 t  X   

D16 Utilstrekkelig ukehvil (mindre enn 

45 t) dersom redusert ukehvil ikke er 

tillatt 

42 t ≤ … < 45 t    X 

D17 36 t ≤ … < 42 t   X  

D18 … < 36 t  X   

D19 Artikkel 8 nr. 6 Overskridelse av seks påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående 

ukehvil 

… < 3 t    X 

D20 3 t ≤ … < 12 t   X  

D21 12 t ≤ …  X   
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI MI 

E Unntak fra 12-dagersregelen 

E1 Artikkel 8 nr. 6a Overskridelse av tolv påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående 

ukehvil 

… < 3 t    X 

E2 3 t ≤ … < 12 t   X  

E3 12 t ≤ …  X   

E4 Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav b) ii) 

Ukehvil etter tolv påfølgende  

24-timersperioder 

65 t < … ≤ 67 t   X  

E5 … ≤ 65 t  X   

E6 Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav d) 

Kjøretid i perioden mellom kl. 22.00 

og 6.00 på mer enn tre timer før pause, 

dersom kjøretøyet ikke har mer enn én 

fører 

3 t < … < 4,5 t   X  

E7 4,5 t ≤ …  X   

F Organisering av arbeidet 

F1 Artikkel 10 nr. 1 Sammenheng mellom lønn og tilbakelagt strekning eller 

transportert godsmengde 

 X   

F2 Artikkel 10 nr. 2 Ingen eller feilaktig organisering av førerens arbeid, ingen 

eller feilaktige instruksjoner gitt til føreren, noe som gjør 

det umulig å overholde reglene 

 X   

(1) MSI = mest alvorlige overtredelser (most serious infringements) / VSI = svært alvorlige overtredelser (very serious infringements) / SI = alvorlige 

overtredelser / MI = mindre alvorlige overtredelser (minor infringements). 

2. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(1) (Fartsskriver) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI MI 

G Installering av fartsskriver 

G1 Artikkel 3 nr. 1 og 

artikkel 22 nr. 2 

Typegodkjent fartsskriver er ikke installert og brukt (f.eks.: 

fartsskriver er ikke installert av montører, verksteder eller 

kjøretøyprodusenter som er godkjent av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene, det brukes en fartsskriver 

uten nødvendig plombering, eller der nødvendig 

plombering ikke er skiftet av godkjent montør, verksted 

eller kjøretøyprodusent, eller fartsskriveren brukes uten 

installasjonsplaten) 

X    

H Bruk av fartsskriver, sjåførkort eller diagramskive 

H1 Artikkel 23 nr. 1 Bruker en fartsskriver som ikke er kontrollert av et 

godkjent verksted 

 X   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
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H2 Artikkel 27 Føreren innehar og/eller bruker mer enn ett gyldig 

sjåførkort 

 X   

H3 Føreren kjører med et sjåførkort som er forfalsket 

(betraktes som å kjøre uten sjåførkort) 

X    

H4 Føreren kjører med et sjåførkort som vedkommende ikke 

er rettmessig innehaver av (betraktes som å kjøre uten 

sjåførkort) 

X    

H5 Føreren kjører med et sjåførkort som er oppnådd på 

grunnlag av uriktige erklæringer og/eller forfalskede 

dokumenter (betraktes som å kjøre uten sjåførkort) 

X    

H6 Artikkel 32 nr. 1 Fartsskriveren fungerer ikke på riktig måte (f.eks.: 

fartsskriveren er ikke korrekt kontrollert, kalibrert eller 

plombert) 

 X   

H7 Artikkel 32 nr.1 og 

artikkel 33 nr. 1 

Fartsskriveren brukes ikke på riktig måte (f.eks.: tilsiktet, 

frivillig eller påtvunget misbruk, manglende instruksjoner 

om korrekt bruk, osv.) 

 X   

H8 Artikkel 32 nr. 3 Det brukes en ulovlig innretning som kan endre 

fartsskriverens registreringer 

X    

H9 Forfalskning, tilbakehold, hemmelighold eller ødeleggelse 

av data som er registrert på diagramskiver eller lagret på 

og lastet ned fra fartsskriveren og/eller sjåførkortet 

X    

H10 Artikkel 33 nr. 2 Foretaket oppbevarer ikke diagramskiver, utskrifter og 

nedlastede data 

 X   

H11 Registrerte og lagrede data er ikke tilgjengelige i minst  

ett år 

 X   

H12 Artikkel 34 nr. 1 Feil bruk av diagramskiver/sjåførkort  X   

H13 Uautorisert fjerning av diagramskiver eller sjåførkort, noe 

som påvirker registreringen av relevante data 

 X   

H14 Diagramskive eller sjåførkort er brukt i lenger tid enn det 

som var hensikten, og data er tapt 

 X   

H15 Artikkel 34 nr. 2 Det brukes skitne eller ødelagte diagramskiver eller 

sjåførkort, og dataene kan ikke avleses 

 X   

H16 Artikkel 34 nr. 3 Påkrevd manuell registrering er ikke foretatt  X   

H17 Artikkel 34 nr. 4 Riktig diagramskive er ikke brukt, eller sjåførkortet er ikke 

satt riktig på plass (flerbemanning) 

  X  

H18 Artikkel 34 nr. 5 Feil bruk av bryterinnretning  X   
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I Framlegging av opplysninger 

I1 Artikkel 36 Nekter å bli kontrollert  X   

I2 Artikkel 36 Kan ikke framlegge registreringer for inneværende dag og 

de foregående 28 dagene 

 X   

I3 Kan ikke framlegge registreringer for sjåførkortet dersom 

føreren har et slikt 

 X   

I4 Artikkel 36 Kan ikke framlegge manuelle registreringer og utskrifter 

for inneværende dag og foregående 28 dager 

 X   

I5 Artikkel 36 Kan ikke framlegge sjåførkortet dersom føreren har et slikt  X   

J Funksjonssvikt 

J1 Artikkel 37 nr. 1 og 

artikkel 22 nr. 1 

Fartsskriver ikke reparert av godkjent montør eller 

verksted 

 X   

J2 Artikkel 37 nr. 2 Føreren noterer ikke alle opplysninger om perioder som 

ikke lenger registreres når fartsskriveren ikke er i funksjon 

eller ikke fungerer på riktig måte 

 X»   

 


