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FORSLAG TIL  ENDRING I FORKRIFT  OM ENGANGSAVGIFT.

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til hdringsbrev av 8. februar 2007 fra
Finansdepartementet vedrørende forslag til endring i forskrift om engangsavgift.

FNH vil kommentere spesifikt noen av forslagene til endring i forskriften, men vil først gi en generell
kommentar til hele forskriften.

Det er etter vårt syn betimelig å stramme inn i gjeldende regelverk i forhold til den praksis som ble
etablert i forbindelse med forrige gang forskriftsendring. Vi ser spesielt behovet for innstramminger i
forhold til at stjålne biler, både innlands og for så vidt stjålne importerte biler, kan bli brukt i
forbindelse med oppbygging av kondemnerte biler. En innstramming må allikevel ikke være av en slik
karakter at den hindrer tilstrekelig gjenbruk av deler, eller at oppbyggingsaktiviteten reduseres slik at
en innstramming faktisk kan bli en økt miljøbelastning.

Vi har følgende kommentarer til departementets forslag til endrede paragrafene i forskriften.
- §6-2 første ledd nr  2:  Fra den skadde motorvognen må minst motor bestående av blokk, topplokk

og manifolder, clutch og girkasse samt for- eller bakstilling være uskadet og brukes ved
oppbyggingen.

Dette er en nytt ledd som betinger at hovedkomponenter fra den skadde motorvognen skal
benyttes ved oppbyggingen. Slik vi tolker dette skal det svares ny engangsavgift hvis ikke minst 3
av de 4 hovedkomponenter er uskadet før oppbyggingen starter. Dette er etter vårt syn et krav som
er for omfattende i forhold til hva som er praktisk mulig. Hvis man f.eks har en sideskade på en bil
hvor både for- og bakaksel er skadet, mens alle de andre hovedkomponentene er uskadet, vil en
med bakgrunn i dette leddet måtte svare ny avgift og det ikke være regningssvarende å foreta en
oppbygging. På tilsvarende måte kan det være ubetydelige skader på de andre
hovedkomponentene og det er små kostnader forbundet med reparasjon, men allikevel må det
svares ny engangsavgift.



Ovennevnte regel vil ganske sannsynlig bli omgått av de som bygger opp biler ved at de vil
reparere de eventuelt skadde hovedkomponentene før de plomberes av biltilsynet. Eller at
biltilsynet ikke får testet komponentene fullt ut slik at de blir reparert i etterhånd.

Vi ser st det kan være behov for både å ha en viss kontroll på hvilke hovedkomponenter som bør
benyttes videre, men foreslåtte ledd er for rigid og vil bli omgått.

Vi foreslår  der at  leddet bør lyde:  Fra den skadde  motorvognen skal minst motor bestående av
blokk, topplokk og manifolder, clutch og girkasse  samt  for- eller bakstilling brukes ved
oppbyggingen. Disse  komponentene  kan repareres før oppbygging  etter nærmere avtale med
Regionvegkontoret.

Regionvegkontoret bør utarbeide rutiner for behandling av denne type skader, eventuelt regulere
dette gjennom den såkalte "kjøretøysforskriften", (forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918).

§ 6-2 første ledd nr 3 :  Skadd selvbærende karosseri, eventuelt ramme og karosseri/førerhus som
blir utskiftet, må erstattes med fabrikknye (ubrukte) deler av identisk utførelse osv.

Det er spesielt påbudet om at råkarosseriet/delene må anskaffes direkte fra fabrikk eller gjennom
innenlandsk/utenlandsk forhandler eller importør av vedkommende bilmerke vi reagere sterkt på.
Dette er vårt syn i strid med kravene om effektiv konkurranse innen dette området. Det finnes en
rekke bildelfabrikanter som lager og leverer alternative deler av like god kvalitet som
originalproduktene, som blir utelukket i markedet av en slik bestemmelse. Disse fabrikantene
leverer ofte også deler til merkefabrikantene i forbindelse med produksjon av nye biler.

Norge har en moderne lov vedrørende design og bruk av alternative deler. Denne loven er i tråd
med arbeidet i EU for å oppheve bilfabrikantenes monopolsituasjon på bildelemarkedet.
Hovedintensjonen både med den norske designloven og EUs arbeid, er at økt konkurranse i
forhold til en oppmyking av bilfabrikantenes monopol på dette området vil være til beste for
forbrukerne.

Vi forslår  derfor at siste setning enten går ut eller at den erstattes med følgende  ordlyd:
Råkarosseriet /delene  må anskaffes  direkte  fra fabrikk  eller gjennom innenlandsk/utenlandsk
forhandler  av bildeler.

Ovennevnte praksis må følges opp av Regionvegkontoret gjennom for eksempel fakturakontroll i
forbindelse med at kjøretøyet skal registreres på nytt. En slik kontroll vil sannsynligvis være den
mest effektive kontrollen for å avdekke om det blir brukt stjålne deler under oppbyggingen.
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§ 6-2 første ledd nr 4:
Vi slutter oss til den foreslåtte ordlyden i forslaget.

§ 6-2 første ledd nr 5 :  Regionvegkontoret skal kontrollere og attestere at den skadde
motorvognens motor, clutch og girkasse samt for - eller bakstilling er i brukt i den oppbygde
motorvognen og at den teknisk og eksteriørmessigfremstår som identisk osv.

Vi slutter oss til forslaget om at motorvognen skal fremstå som identisk da dette er grunnlaget bl.a for
den forsikringstekniske vurderingen av både risikoen og det avholdte skadeoppgjøret, og i et eventuelt
fremtidig skadeoppgjør. Men med bakgrunn i vår kommentar til første ledd nr. 2 vil vi få understreke
at identisk også må kunne være reparerte deler. Med vårt forslag til ny ordlyd i § 6.2 første ledd nr. 2
kan første ledd nr 5 stå uendret og man vil oppnå tilstrekkelig kontroll over at delene som blir brukt
enten stammer fra det opprinnelige kjøretøyet eller er kjøpt inn til oppbyggingsformål. På denne måten
sikres at de ikke er fremskaffet ad ulovlige veier.

Forslaget til ny forskrift vil uansett være fordyrende i forbindelse med oppbygging av kjøretøy. Økte
kostnader som følge av strengere regler for oppbygging eller at færre biler blir oppbygget, vil påvirke
kostnadene og inntektene til bilforsikring. Vi må beklageligvis få påpeke at de økte kostnadene i neste
omgang kan gjenspeile seg i økte forsikringspremier.

Med bakgrunn i det ovennevnte håper vi at Finansdepartementet har fått ytterligere innspill i det videre
arbeidet med endring av forskrift om engangsavgift . Vi vil  svært gjerne få lov til å avholde et møte
med departementet  for å utdype  saken nærmere.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasj n
Skadepolitisk
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Direktør


