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Tilsynsrapport sak 2021-06 Etterlevelse av 
forordning (EU) nr. 886/2013 
 
Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 
av 15. mai 20131, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk rett § 22. 
Forordningen er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet). 
 
Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet, slik at Samferdselsdepartementet kan 
levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år. Vegtilsynets frist er i 2021 satt til 
15. september. Vegtilsynet har fått i oppgave å undersøke om NRKs samsvarserklæring oppfyller krav 
i forordningen. 
 
Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 30. april 2021. 
 
NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster), og har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt 
samsvarserklæringen til Vegtilsynet. 
 
NRK leverte samsvarserklæringen med utfyllende beskrivelse samme dag som varsel ble sendt, 30. 
april 2021.  
 
Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen fra NRK. 
 
Kravene i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført 
stikkprøvekontroll i saken. 
 
 
Med hilsen 
Vegtilsynet 
 
 
Magnus Steigedal Ingebjørg Midthun 
direktør tilsynsleder 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
 
 

                                                        
1 Under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 (ITS-direktivet) om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport og for 

grensesnitt mot andre transportreformer, ble kommisjonsdelegert forordning nr. 886/2013 om utfylling av direktiv 2010/40/EU, med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri 
framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, vedtatt. 

 
2 Forskrift om gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til data og framgangsmåter 
for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, dersom dette er mulig. 
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