
Øivind Lunde 
 
 
Møller Bil Tynset, Elfengveien 2, 
2500 Tynset 
 
 
Vdr. klage på omjustering av dieselmotoren på min VW Golf (HF 25254). 
Viser til mine brev til Møller Bil Tynset av 16.12. 17 (vedlegg 1) og 02.02. 18 (vedlegg 2).  
 
Denne saken ble tatt opp av Møller Bil Tynset ved Merete Bakken (som respons på min purring av 
02.02. 18, vedlegg 2) og undertegnede i forbindelse med Oljeskiftservice på min bil 08.02. 2018 
Verkstedet kontrollerte da motoren og kunne ikke finne noen feil. Jeg ble derfor anbefalt å sende 
saken videre i Møllersystemet. Jeg fikk en adresse, men greier ikke å finne ut av denne. Derfor ber 
jeg herved Møller Bil Tynset sende saken videre, dit den hører hjemme. Dette også på grunn av at 
det er Møller Bil Tynset som ut fra mine nevnte brev (vedlegg 1 og 2) besitter saken. - Dessuten var 
det mekanikeren, nevnt i vedlegg 1, som den gang lovet å gå videre med saken, og jeg skulle få høre. 
Ved mitt nevnte frammøte 08.02. 18 innrømmet han at han ikke hadde gjort dette, noe han beklaget.  
 
De i vedlegg 1 beskrevne forhold er fortsatt til stede, i fullt monn! Ingen endringer har skjedd. Når 
det er kaldt greier blant annet ikke varmeapparatet å holde vinduene isfrie, noe som er direkte 
trafikkfarlig. Dessuten rekker ikke vinduene å bli isfrie på kortere turer (noe som allerede har ført til 
at jeg har rygget inn i en bil som sto bak meg, og som jeg ikke så på grunn av isete vinduer. Dette 
førte til ødelagt bakre støtfanger og kostet kr. 4000 i egenandel, pluss bonustap!). 
 
Drivstofforbruket har, som nevnt i vedlegg 1, øket betraktelig. (I følge Merete Bakken, har mange fått 
øket drivstofforbruk i forbindelse med omjusteringen). I sommer har jeg oppdaget at dette, i 
motsetning til det jeg først trodde, også gjelder om sommeren. Drivstofforbruket er helt oppe i ca. 2 
l/mil når jeg starter opp (varierer noe, fra ca. 1,5-2 l/mil, men jeg har sett at det også kan starte på 
ca. 3 l/mil, noe som dog er uvanlig!). Etter å ha kjørt noen km går forbruket ned, men jeg må kjøre i 
opp til 2 mil før det stabiliserer seg, men da på et mye høyere nivå enn før justeringen, oftest rundt 
0,6 – 0,8 l/mil. Dette betyr at på korte turer/småkjøring, som jeg har mye av, kjører rundt med et 
voldsomt drivstofforbruk! (Jeg merker også at jeg nå oftere må fylle drivstoff enn før justeringen).  
Dette gjelder altså om sommeren, selv om temperaturen kan være pluss 20 grader Celsius. Jeg 
undres hvordan dette blir til vinteren, i kuldegrader!? Det blir spennende å se.  - Jeg har også 
registrert i sommer at det også om sommeren tar mye lengere tid enn før justeringen å få 
motortemperaturen opp i 90 grader, men dog ikke så ille som om vinteren.  
 
Nytt i forhold til før justeringen er også at svært ofte er det støy fra motoren (noe «viftestell»?) etter 
at jeg har stanset og slått den av. Dette varer i ca. ½ minutt.     
 
Jeg ber om at endringene som ble gjort av Møller Bil Tynset på min bil HF 25254, som førte til de 
beskrevne forhold, blir rettet opp/erstattet snarest! Jeg krever at bilen blir satt i stand igjen. 
Samtidig viser jeg til gjeldende garantiordning, som jeg herved gjør krav på (også Merete Bakken 
henviste meg til denne).  
 
Da jeg er usikker på om jeg i det hele tatt har lov til å kjøre bilen i beskrevne befatning, sender jeg for 
sikkerhets skyld kopi av denne korrespondansen til Vegvesenet og Politiet.  
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                                                                                                                      Øivind Lunde  
Kopi: Statens Vegvesen Vegdirektoratet 



          Trøndelag politidistrikt 
 
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                
 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 


