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Versjon 17.  21.november 2022 Lagt til nytt kapittel under Førstegangsregistrering: Svalbard 
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Hvordan søke på ord og uttrykk i denne brukerveiledningen 
Brukerveiledningen er publisert i PDF format, det er mulig å «klikke» i innholdsfortegnelsen 

for å gå direkte til det aktuelle kapittelet. 

For søk på ord eller uttrykk må du la muse-pekeren ligge nederst i vinduet, da vil du få opp 

en meny på dokumentet. 

  

Eksempel fra Mac til venstre og vanlig PC til høyre. 

For å søke på ord og uttrykk på en Mac trykker du på symbolet, da får du 

opp et søkefelt øverst til høyre. 

For å søke på ord og uttrykk på en vanlig PC trykker du på  symbolet, da får du opp et 

søkefelt øverst til venstre. Eventuelt kan du høyreklikke og velge «Søk etter» for å få opp et 

søkefelt. 
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Innledning 

Tilganger 
Det er forhandler selv som bestemmer hvilke roller og rettigheter hver enkelt bruker skal ha. 

Hvilke roller og rettigheter du har fått tildelt bestemmer hva du får lov til å gjøre og hva du 

vil kunne se av informasjon i Autosys kjøretøy bransjeløsning. 

I Autosys kjøretøy bransjeløsning er rollene i hovedsak knyttet til eierskifter, 

omregistreringer og førstegangsregistreringer. Du kan ha flere roller dersom du utfører flere 

oppgaver i din bedrift.  

For å kunne bestille nye kjennemerke serier må bruker ha rolle og rettigheter for dette. 

Endring ved innføring av førstegangsregistrering 
Det er krav til at person/organisasjon som skal overta eierskapet på et kjøretøy som skal 

førstegangsregistreres i Norge må identifisere seg og godkjenne at de overtar eierskapet av 

kjøretøyet med de forpliktelser dette medfører.  

Prosessen førstegangsregistrering krever dermed at eier logger på vegvesen.no/dinside via 

ID-porten for å signere elektronisk på godkjenne eierskapet. Dersom den som skal signere 

for å godkjenne eierskapet ikke har mulighet til å gjøre dette elektronisk vil det være mulig 

med oppmøte på trafikkstasjon for å identifisere seg og ha med seg fra forhandler et eget 

signert skjema for dette. 

Skjema finner du på https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/for-forhandlere «Bekreftelse på 

eierskap». 

Skjema er lagt ut som PDF-skjema slik at all nødvendig informasjon om kjøretøyet kan 

påføres av forhandler og sendes med eier i de tilfeller hvor vedkommende må møte på 

trafikkstasjon. Dersom skjema ikke følger med, vil ikke eier få signert ved oppmøte på 

trafikkstasjonen. 

Det vil være formålstjenlig at dere ser på interne rutiner slik at behovet for utfylling av 

skjema og kjøpers behov for å identifisere seg ikke forsinker deres interne rutiner for 

førstegangsregistrering av kjøretøy. 

Det vil også være formålstjenlig at dere ser på rutiner inn mot eiere som kjøper mange 

kjøretøy samtidig. 

NB! Ved feilregistrering (valg av feil distrikt – bokstavkombinasjon) i en 

førstegangsregistrering vil ikke Brukerstøtte lenger kunne bistå med bytte av kjennemerke. 

Et eventuelt kjennemerkebytte må gjennomføres på en trafikkstasjon, og det er kun mulig å 

bytte til et distrikt (bokstavkombinasjon) trafikkstasjonen har på sitt lager. Det er derfor 

veldig viktig å velge riktig distrikt, slik at kjennemerke med ønsket bokstavkombinasjon blir 

tildelt. 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/for-forhandlere
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Brukerstøtte  
 

Brukerstøtte for bransjeløsningen er Statens vegvesen Brukerstøtte. 

Kontaktinformasjon til Brukerstøtte: 

Statens vegvesen 

Brukerstøtte 

Postboks 2585 

7737 Steinkjer 

Tlf: 74 12 20 18 

E-post: brukerstotte@vegvesen.no 

 

 

Spørsmål som gjelder feil eller problemer i betalingsløsningen rettes til Skatteetaten:  

 

Telefon 800 80 000 

 

Skatteetaten på chat: skatteetaten.no/chat/ 

 

https://www.skatteetaten.no/kontakt 

 

 

Spørsmål om roller og rettigheter i Altinn rettes til Altinn:  

 

Telefon 750 06 000  

 

https://www.altinn.no/hjelp/   

 

  

mailto:brukerstotte@vegvesen.no
http://www.skatteetaten.no/chat/
https://www.skatteetaten.no/kontakt
https://www.altinn.no/hjelp/


Brukerveiledning Førstegangsregistrering Autosys kjøretøy bransjeløsning 8 

 

Førstegangsregistrering 
 

 

I arbeidslista finner du en egen fane for Førstegangsregistrering. 

Antall førstegangsregistreringssaker vises i parentes bak fanen. 

Når du står i fanen "Førstegangsregistrering" vil du se følgende kolonner: 

"Sist endret" 
For eksempel sist det ble lagt inn et eierskifte, eller sendt en 

godkjenning 

"Status"    
Hvilken status kjøretøyet har i en eierskifte- eller 

registreringsprosess 

"Dok.status"   
Status på dokumentasjon som er sendt til saksbehandling 

"Ordrenr. " Her vil du se ordrenummer dersom det er lagt inn 

"Understellsnummer" 
Når kjøretøyet har blitt registrert vil du her se 

registreringsnummeret og hvilken farge kjennemerket har 

"Kjøretøy"   Merke, handelsbetegnelse (modell), registreringsår og farge 

"Eiere"    Eier og eventuelt medeiers navn 

"Valg"    
Du får opp knapper med tilpassede alternativer for hvert 

kjøretøy 

 

Du kan sortere i lista ved å klikke på overskriften i den enkelte kolonnen.  

«Sist endret» vil være standard sortering, og det vil automatisk sorteres etter dette når du 

åpner arbeidslista. 

Når du velger fanen for førstegangsregistrering vil du oppe i høyre hjørne kunne velge hvor 

mange saker som skal vises: 

• Siste dag 

• Siste 5 dager 

• Siste 30 dager 



Brukerveiledning Førstegangsregistrering Autosys kjøretøy bransjeløsning 9 

 

I lista over saker for førstegangsregistrering vil du finne statusene: 

• Venter på godkjenning 

• Godkjent 

• Registrert 

• Avvist 

Når en sak er registrert eller avvist kan du velge å fjerne kjøretøyet fra lista. 

 

 

For å starte en førstegangsregistrering, legger du inn understellsnummeret i søkefeltet. 

Når du står i kjøretøybildet, og er sikker på at du har rett kjøretøy trykker du på knappen 

«Start førstegangsregistrering». 

 

 

Når du kommer inn i dette bildet vil forhandleren du er innlogget som automatisk fylles ut 

som melder. Fyll ut informasjon for eier/medeier og trykk «Send til godkjenning». 

Dersom ny eier har d-nummer og du ikke får treff må kunden selv kontakte Skatteetaten.  

 

Om du ønsker å motta varsel når ny eier/medeier har godkjent eller avvist en 

førstegangsregistrering, så kan du fylle ut eget mobilnummer eller E-postadresse i feltet for 

melder i Førstegangsregistrering-bildet. 
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Hvis eier eller medeier ikke har godkjent en førstegangsregistrering, kan du sende 

påminnelse. 

 

 Knappen for påminnelse finner du i arbeidslisten for førstegangsregistrering. 

 

 

 

Her velger du Næringskode og Kjøringens art. 

For mer informasjon om næringskoder kan du finne under kapittelet næringskoder og 

kjøringens art. 

Du kan velge å legge til leasingtaker/underenhet. 

Velg ønsket distrikt for kjennemerker. Her vises kun de distriktene du har på lager. Vær 

oppmerksom på at feltet under Distrikt kun er et bilde som ikke viser endelig 

tegnkombinasjon på kjøretøyet. 



Brukerveiledning Førstegangsregistrering Autosys kjøretøy bransjeløsning 11 

 

Du kan når som helst velge å lagre saken. Saken vil da ligge under fanen 

førstegangsregistrering i arbeidslista. 

 

 

Når du har fylt ut alle felt for næringskode og kjøringens art, vil du få opp Avgifter under 

vilkår. Du kan nå velge å klikke på lenken for å «Gå til Skatteetaten». 

Når du er innlogget som forhandler med gyldig kreditt så vil vilkåret Avgift automatisk være 

OK. Du kan likevel velge "Gå til Skatteetaten" om du ikke ønsker å benytte kreditten. 

I Skatteetatens løsning vil du kunne se utregnet beløp, og gjennomføre en betaling. 

Les mer under overskriften «Avgifter». 

Når alle felt er utfylt trykker du på «Fullfør førstegangsregistrering». 
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Når førstegangsregistreringen er fullført vil du få en infomelding som forteller at kjøretøyet 

er registrert. På denne siden vil du også se tildelt kjennemerke, og du kan skrive ut 

midlertidig vognkort. 

Trykk på «Lukk-knappen» for å gå ut av saken og tilbake til arbeidslista. 

Vognkort del 1 og del 2 blir automatisk bestilt når førstegangsregistreringen er fullført. 

 

 
 

Kjøretøyet vil nå ligge under fanen Førstegangsregistrering i arbeidslista, med status 

Registrert. 

Når et kjøretøy registreres på samme virksomhet som er innlogget i bransjeløsningen er det 

ikke nødvendig å godkjenne eierskapet. Dette vil skje automatisk. 

Hvis du som hovedenhet velger å registrere et kjøretøy på egen underenhet,  

må neste eierskifte gjennomføres på en trafikkstasjon. 

 

Ordrenummer i førstegangsregistrering  

 

 
 

Når du er i Førstegangsregistrering-bildet ser du nå et nytt felt "Ordrenummer". Feltet er 

ikke obligatorisk, og vil vanligvis brukes i kommunikasjon  

med leasingselskap. Det du legger inn i dette feltet kan være på maksimum 30 tegn. 

 

  



Brukerveiledning Førstegangsregistrering Autosys kjøretøy bransjeløsning 13 

 

Legge inn leasingtaker/underenhet før godkjenning i 

førstegangsregistrering 

 

 

Nå har du også mulighet til å legge inn underenhet (kun organisasjoner), og/eller 

leasingtaker FØR du klikker på "Send til godkjenning". 

Noen av leasingselskapene (med rolle flåteeier) har nå tilgang til å kunne legge 

til/endre/fjerne leasingtaker og ordrenummer i førstegangsregistreringssaker.  
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Avbryt førstegangsregistreringssak 

Førstegangsregistrering kan avbrytes frem til registrering er fullført. 

 

Ønsker du å avbryte etter at saken er opprettet. 

Velg knapp «Avbryt». 

Velger du å avbryte saken vil det sendes varsel til alle partene i samme kanal (mobil eller E-

post) som angitt.   

 

Klikk på knappen «Ja, avbryt» for å bekrefte. 

Avbrutt førstegangsregistrering blir fjernet fra arbeidslisten.     
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Svalbard – førstegangsregistrering 

 

 

For forhandlere på Svalbard velges kjøringens art «Svalbard». 

Ved tildeling av kjennemerker vil tilgjengelig distrikt være «Kun til bruk på Svalbard». 

  



Brukerveiledning Førstegangsregistrering Autosys kjøretøy bransjeløsning 16 

 

Bruktimport  
Førstegangsregistrering av bruktimport kjøretøy fungerer i utgangspunktet som en vanlig 

førstegangsregistrering. 

Kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon. Utenlandsk vognkort og 

utenlandske kjennemerker (dersom kjøretøyet kom til Norge påsatt utenlandske 

kjennemerker) må være avmerket som innlevert i Statens vegvesens systemer for at 

registreringen skal kunne gjennomføres. Dette betyr i praksis at kjennemerker og vognkort 

må innleveres ved en trafikkstasjon.  

 

 

I arbeidslista finner du en egen fane for Førstegangsregistrering, her vil du også finne 

bruktimport-saker. 

Antall førstegangsregistreringssaker vises i parentes bak fanen. 

Når du kommer inni fanen for førstegangsregistrering vil du oppe i høyre hjørne kunne velge 

hvor mange saker som skal vises: 

• Siste dag 

• Siste 5 dager 

• Siste 30 dager 

I lista over saker førstegangsregistrering vil du finne statusene: 

• Venter på godkjenning 

• Godkjent 

• Registrert 

• Avvist 

Når en sak er registrert eller avvist kan du velge å fjerne kjøretøyet fra lista. 
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For å starte registrering av bruktimport, søk opp understellsnummeret i søkefeltet. 

I kjøretøyinformasjonen som vises vil du se at kjøretøyet er bruktimportert. 

Når du er sikker på at du har rett kjøretøy trykker du på knappen «Start 

førstegangsregistrering». 

 

 

Når du kommer inn i dette bilde vil forhandleren du er innlogget som automatisk utfylles 

som melder. Fyll ut informasjon for eier/medeier og trykk «Send til godkjenning». 

Dersom ny eier har d-nummer og du ikke får treff må kunden selv kontakte Skatteetaten.  
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Her velger du næringskode og kjøringens art. 

For mer informasjon om næringskoder kan du finne under kapittelet næringskoder og 

kjøringens art. 

Du kan velge å legge til leasingtaker/underenhet. 

Velg ønsket distrikt for kjennemerker. Her vises kun de distriktene du har på lager. 

Du kan når som helst velge å lagre saken. Saken vil da ligge under fanen 

førstegangsregistrering i arbeidslista. 

 

Når du har fylt ut alle felt for næringskode og kjøringens art, vil du få opp Avgifter under 

vilkår. Du kan nå velge å klikke på lenken for å «Gå til Skatteetaten». 

Når du er innlogget som forhandler med gyldig kreditt så vil vilkåret Avgift automatisk være 

OK. Du kan likevel velge å Gå til Skatteetaten om du ikke ønsker å benytte kreditten. 

I Skatteetatens løsning vil du kunne se utregnet beløp, og gjennomføre en betaling. 

Dersom du ønsker å benytte deg av alternativ beregning av engangsavgift må du «Gå til 

Skatteetaten» og angi dette på Skatteetatens sider før du fullfører registrering. 

Les mer under overskriften «Avgifter». 

 

 

Dersom status på utenlandsk vognkort og utenlandske kjennemerker ikke er korrekt, vil du 

få en varselmelding og registreringen kan ikke fullføres.  

Du kan velge å legge til leasingtaker/underenhet. 
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Velg ønsket distrikt for kjennemerker. Her vises kun de distriktene du har på lager. Vær 

oppmerksom på at feltet under Distrikt kun er et bilde som ikke viser endelig 

tegnkombinasjon på kjøretøyet. 

Du kan når som helst velge å «Lagre» saken. Saken vil da ligge under fanen 

førstegangsregistrering i arbeidslisten. 

Når alle felt er utfylt trykker du på «Fullfør førstegangsregistrering». 

Du vil da få en påminnelse hvor vi spør om du har husket å velge alternativ beregning av 

bruksfradrag. Du får her to valg 

• Dersom du skulle ha valgt alternativ beregning av bruksfradrag kan du nå velge å 

avbryte saken for så å trykke på «Gå til Skatteetaten». 

• Dersom dette ikke er aktuelt, kan du fullføre registreringen ved å trykke på «Fullfør 

registrering». 

 

Når bruktimporten er fullført vil du få en infomelding som forteller at kjøretøyet er registrert. 

På denne siden vil du også se valgt kjennemerke, og du kan skrive ut midlertidig vognkort. 

Trykk på «Lukk-knappen» for å gå ut av saken, og tilbake til arbeidslista. 

Vognkort del 1 og del 2 blir automatisk bestilt når bruktimporten er fullført. 

 

Kjøretøyet vil nå ligge under fanen førstegangsregistrering i arbeidslista, med status 

registrert. 

Når et kjøretøy registreres på samme virksomhet som er innlogget i bransjeløsningen er det 

ikke nødvendig å godkjenne eierskapet. Dette vil skje automatisk. 

Hvis du som hovedenhet velger å registrere et kjøretøy på egen underenhet,  

så må neste eierskifte gjennomføres på en trafikkstasjon. 
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Avbryt bruktimport 

Bruktimport kan avbrytes frem til registrering er fullført. 

 

Ønsker du å avbryte etter at saken er opprettet. 

Velg knappen «Avbryt». 

Velger du å avbryte saken vil det sendes varsel til alle partene i samme kanal (mobil eller E-

post) som angitt.   

 

Klikk på knappen «Ja, avbryt» for å bekrefte. 

Avbrutt bruktimport blir fjernet fra arbeidslisten.     
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Registreringer som kan fullføres i bransjeløsningen 
I følgende tilfeller kan du nå fullføre registreringen:  

• Drosje  

• Begravelsesbil 

• Ambulanse 

• Utrykningskjøretøy 

• Løyvepliktig transport av funksjonshemmede 

Dersom du starter registreringsprosessen i tilfellene nevnt ovenfor, vil du bli informert om 

hvilke dokumenter som må lastes opp i saken. Saken sendes så til Statens vegvesen for 

saksbehandling før registrering kan fullføres i bransjeløsningen. 

Ved registrering av Drosje på løyvehaver er det ikke krav til å laste opp dokumentasjon, her 

må løyvenummer skrives inn.  

For noen kjøretøy er det teknisk godkjenning som bestemmer kjøringens art. Den kan ikke 

endres. 

 

Spesialtilfeller i multikanal 

 

I de sakstyper hvor det tidligere var krav til at dokumenter ble fremlagt for Statens vegvesen, 

kan disse nå lastes opp i registeringssaken og sendes til Statens vegvesen for 

saksbehandling før saken fullføres i bransjeløsningen.  

For dokumentasjonskrav se kapittel Spesialtilfeller.  

 

Dersom godkjenningen ikke skal videreføres, må den fjernes av teknisk saksbehandler hos 

Statens vegvesen før registrering på ny eier. 

I de sakstyper hvor det kreves at dokumenter fremlegges for Statens vegvesen, så skal disse 

leveres på en trafikkstasjon. 

Saken påstartes i bransjeløsningen, og sendes til eier for godkjenning før du leverer 

dokumentasjon. 

Dersom saken ikke er påstartet i bransjeløsning før dokumentasjon innleveres,  

må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen for å kunne starte saken. 

Dokumentene skannes og knyttes til saken på trafikkstasjonen. Deretter kan saken fullføres i 

bransjeløsningen. 

 

Spesialtilfeller 

For noen kjøretøy er det teknisk godkjenning som bestemmer næringskode og kjøringens 

art. Disse kan ikke endres. Et eksempel er begravelsesbil.  
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Lærevogn 

Kjøretøy som brukes til trafikkopplæring. Denne typen kjøretøy må førstegangsregistreres 

med kjøringens art egentransport.  

Kjøretøyet må deretter vises Statens vegvesen etter ekstrautstyr er montert. Kjøretøyet får 

tilleggsgodkjenning som lærevogn, og når dette registreres på eier (må utføres ved en 

trafikkstasjon) etter teknisk godkjenning, så vil tilleggsgodkjenningen stå i vognkortet. 

Kjøringens art: Egentransport, så hallkontroll for tilleggsgodkjenning. 

 

Løyvepliktig transport av funksjonshemmede 

Infomelding vil vise at kjøretøyet har teknisk godkjenning Løyvepliktig transport av 

funksjonshemmede. 

Drosjeløyvenummer (8 eller 10 siffer) skal skrives inn i panel "Drosje". 

I vilkårsboksen vil du se at kravet om løyvenummer må være utfylt. 

Kjøringens art: Transport av funksjonshemmede med løyveplikt 

 

Begravelsesbil 

Infomelding vil vise at kjøretøyet har teknisk godkjenning Begravelsesbil. 

Kjøringens art: Begravelsesbil 

Dokumentkrav: Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver 

begravelsesvirksomhet. 

Svalbard 

Kjøringens art: Svalbard 

Kjennemerker: ZN/FH kjennemerketype. 
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Utenfor offentlig vei 

Kjøringens art: Utenfor offentlig vei 

Kjennemerker: Kjennemerketype utledes automatisk. 

Rally uten avgiftsfritak 

Infomelding vil vise at kjøretøyet har teknisk unntak Motorsport. 

Kjøringens art: Egentransport 

Dokumentkrav: Lisens fra Norges Bilsportforbund 

 

Registrering fullføres hos Statens vegvesen 

Enduro/Trial Rally med avgiftsfritak 

Infomelding vil vise at kjøretøyet har teknisk unntak Motorsport. 

Kjøringens art: Motorsport 

Dokumentkrav: Lisens fra Norges Bilsportforbund 

 

Registrering fullføres hos Statens vegvesen 

 

Drosje 

 

Når du velger kjøringens art: Drosje kommer det opp et nytt panel "Drosje" hvor 

drosjeløyvenummer (8 eller 10 siffer) skal skrives inn. 

 

I vilkårsboksen vil du se at kravet om løyvenummer må være utfylt. 

Ved registrering på andre enn løyvehaver må leie- eller leasingavtale kontrolleres. 

Ambulanse 

Infomelding vil vise at kjøretøyet har teknisk godkjenning ambulanse. 
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Dokumentkrav: Bekreftelse fra regionalt helseforetak om at kjøretøyet skal inngå i 

helseforetakets ambulansetjeneste. 

Utrykning 

Infomelding vil vise at kjøretøyet har tilleggsgodkjenning for utrykning. 

Dokumentkrav: Vedtak fra brannsjef / politi / helseforetak 

Diplomat / Ambassade  

Kjøringens art: Diplomat 

Dokumentkrav: Application for Duty Free Import (bekreftelse fra Utenriksdepartementet). 

Registrering fullføres hos Statens vegvesen 

 

NATO 

Kjøringens art: NATO 

Dokumentkrav: Application for Duty Free Import (bekreftelse fra NATO). Dokumentet må 

være stemplet av Tolletaten. 

Prototype 

Registreres som en vanlig førstegangsregistrering.  

Ingen spesielle krav til dokumentasjon. 

Oppbygd 

Registreres som en vanlig førstegangsregistrering.  

Ingen spesielle krav til dokumentasjon. 

Avgifter 

Vektårsavgift 

 

Ved førstegangsregistrering av et kjøretøy med totalvekt over 7.500 kg vil 

vektårsavgiftpanelet være synlig ved registrering. 

Her må du ha informasjon om kjøretøyet skal trekke tilhenger eller ikke.  

Dersom kjøretøyet skal trekke tilhenger må du fylle ut tilhengerens totalvekt og antall aksler. 
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Avgifter ved førstegangsregistrering (kreditt / ikke kreditt) 

 

Avgifter i forbindelse med førstegangsregistrering må betales i Skatteetatens løsning som du 

som bruker av Autosys kjøretøy bransjeløsning har lenke til i Registreringsbildet. 

Her vil du se vilkårsboksen som viser om alle vilkår er tilstede for førstegangsregistrering av 

kjøretøyet. Forhandlere som har inngått kredittavtale med Skatteetaten for betaling av 

engangsavgift vil ha OK på vilkår for avgift. 

Dersom kreditten ikke skal benyttes for dette spesifikke kjøretøyet kan du velge å klikke på 

lenken «Gå til Skatteetaten». Du kommer da inn i Skatteetatens løsning og vil få flere valg på 

betalingsmetoder som kan benyttes.  

Det er viktig at valgene til venstre for vilkårsboksen er gjennomført før du går videre til 

betaling, dette for å sikre at det blir satt riktig engangsavgift for kjøretøyet. Dette er 

næringskode dersom eier er en organisasjon og kjøringens art. 

NB!  Dersom du har betalt engangsavgift i Skatteetatens betalingsløsning før 22. november 

2019 og førstegangsregistrerer kjøretøyet først etter 25. november vil ikke transaksjonen 

automatisk knyttes til det spesifikke kjøretøyet. Ta kontakt med Skatteetaten dersom 

engangsavgiften er betalt før 22. november 2019. 

For mer informasjon om betaling, se brukerveiledning for betalingsløsningen hos 

Skatteetaten.no. 

 

Næringskoder og kjøringens art 

Næringskoder 

Næringskoder vises kun ved registrering av kjøretøy på organisasjonsnummer. 

Næringskoder er forhåndsutfylt og hentes fra Brønnøysundregistrene. Dersom 

organisasjonen har flere enn en næringskode må en velges. 

Mer informasjon kan også finnes på disse nettsidene: 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 

https://www.brreg.no/bedrift/naeringskoder/ 

 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.brreg.no/bedrift/naeringskoder/
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Kjøringens art 

Komplett oversikt over kjøringens art finner du i «Kodehefte» som oppdateres på denne 

siden på vegvesen.no her. 

 

 

Forsendelsesadresse for vognkort 

 

Når eier ikke har gyldig adresse, vil det vises en varselmelding med informasjon om dette. 

Panelet for forsendelsesadresse må utfylles før du gjør ferdig registreringen. 

Vognkort vil da bli sendt til forsendelsesadressen. 

 

 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/import/kodehefte
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Eier/medeier under 18 år 

 

I en førstegangsregistrering der eier/medeier er under 18 år vil 

førstegangsregistreringsbildet nå se slik ut. 

Nå skal det skrives ut, signeres og skannes inn et skjema for «Bekreftelse mindreårig eier». 

Skjemaet kan hentes på vår side på vegvesen.no, lenke her: 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/for-forhandlere 

I tillegg til dette skjema må du som forhandler laste opp nødvendig ID fra den mindreårige 

og/eller vedkommendes verger. 

Hvis en mindreårig på grunn av funksjonshemming eller annen helsetilstand ikke er i stand 

til å signere eller å gjøre seg opp en mening om saksforholdet, er det ikke krav om at den 

mindreårige må signere eller møte opp. For eier over 12 år som ikke er i stand til å signere 

selv er det tilstrekkelig at vergen bekrefter at den mindreårige ikke er i stand til å signere. I 

disse tilfellene skal vergen skrive «ikke i stand» eller «not able» i feltet hvor underskriften til 

den mindreårige skulle vært på skjema for "Bekreftelse mindreårig eier".  

 

Når en førstegangsregistreringssak er startet skal dokumentasjon lastes opp via 

dokumentpanelet. 

Når førstegangsregistreringssaken er ferdig fra deg som forhandler, sendes saken til 

saksbehandler hos Statens vegvesen for godkjenning. Dokumentasjonen må godkjennes av 

Statens vegvesen før du kan tildele kjennemerker til kjøretøyet. 

Benytt knappen «Send til saksb.» øverst til høyre. 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/for-forhandlere
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Førstegangsregistreringssaken vil se slik ut når du har sendt saken til Statens vegvesen. 

Når Statens vegvesen har sett på dokumentasjonen som du har lastet opp vil du få melding 

om dette. Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, kan du få beskjed om å laste opp 

ny dokumentasjon. 
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Når dokumentasjonen er godkjent av Statens vegvesen vil saken i bransjeløsningen se slik 

ut: 

 
 

Her ser du at «Dokumentasjon – OK» og du som forhandler kan fullføre 

førstegangsregistreringen som normalt. 

Registrering av henger med egenvekt under 350kg 

 

Dokumentasjonskrav for registrering av henger med egenvekt under 350kg vil være det 

samme som for andre kjøretøy.  

 

Når du har lagt inn ny eier under 18 år, vil du få to alternativer for Signatur: "Signere i 

selvbetjening", og "Signere på skjema".  

Dersom kunden har tilgang til DinSide, kan kunden signere i selvbetjening.  

Dersom kunden ikke kan, eller ønsker å bruke DinSide, velges "Signere på skjema" for å laste 

opp dokumentasjon. 
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Generelt om krav ved registrering på mindreårige: 

• Når den mindreårige har to verger: Det må lastes opp legitimasjon fra begge vergene. 

Den ene kan evt. ha fullmakt og kopi av legitimasjon fra den andre. 

• Verge alene: Dersom den mindreårige kun har én verge må det bekreftes på skjema 

«Bekreftelse mindreårig eier» at vedkommende er verge alene i tillegg til at 

legitimasjon lastes opp.  

Kravet til oppmøte med fremvisning av ID er i utgangspunktet knyttet til hvem som skal 

bekrefte eierskapet. Det bemerkes for øvrig at mindreårige er avskåret fra å bruke 

selvbetjeningsløsningen på nett, og må derfor identifiseres som nevnt ovenfor.  

Rutine for forhandler i forbindelse med registrering på mindreårige uten oppmøte på 

trafikkstasjon 

Vilkår som må være til stede for at forhandler kan registrere på mindreårig ved laste opp 

dokumentasjon til godkjenning hos Statens vegvesen: 

• Vergene skal legge frem egen legitimasjon for forhandler. Legitimasjonen må lastes 

opp i registreringssaken. Hvis bare én verge møter opp, må vedkommende ha 

fullmakt og kopi av legitimasjon fra den andre. Hvis den mindreårige bare er tildelt 

én verge, er det nok at denne viser frem legitimasjon. Vergen må imidlertid bekrefte 

på skjema «Bekreftelse mindreårig eier» at vedkommende er verge alene. 

 

Krav til legitimasjon og signering i kjøpekontrakt ved salg til mindreårige 

Vi anbefaler videre at forhandler inngår en kjøpekontrakt med den mindreårige, som er i 

samsvar med gjeldende kjøpsrettslig regelverk. Følgende krav gjelder til signeringen av 

kjøpekontrakten: 

• Mindreårig under 12 år: Vergen(e) må signere kontrakten. Den ene kan eventuelt ha 

fullmakt og kopi av legitimasjon fra den andre: Det er ikke nødvendig med signatur 

fra den mindreårige. 

• Mindreårig over 12 år: De samme kravene gjelder som for mindreårig under 12 år, 

men det kreves i tillegg signatur fra den mindreårige.   
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Søk på kjøretøy 

 

Om du søker på ett kjennemerke eller understellnummer og kun får ett treff så vil du komme 

direkte inn i kjøretøybildet for dette kjøretøyet. 

Får du flere treff, vil dette vises som i bildet over. 

Her kan du ved å trykke i overskriften for kolonnene enkelt sortere.      

 

 

Hvordan bruke Din side og selvbetjening 
For å kunne benytte Din side og selvbetjening fra Statens vegvesen må du kunne logge deg 

på via ID-porten. Ved innlogging på Din side vil vi sjekke om du som privatperson har 

rettigheter/tilganger for virksomheter i tillegg til deg selv som privatperson.  

Dersom du ikke har rettigheter/tilganger for virksomheter vil du komme rett inn på Din side 

etter pålogging. Dersom du har rettigheter/tilganger for virksomheter må du først velge 

hvem du skal handle på vegne av.  

Les mer om dette her: Om Altinn rettigheter på vegvesen.no. 

 

 

  

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-vegvesenno/om-din-side/om-altinn-rettigheter
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Pålogging til Din side og selvbetjening 

Når elektronisk salgsmelding for brukt kjøretøy eller godkjennelse av eierskap til kjøretøy 

som skal førstegangsregistreres i Norge er sendt til godkjenning, må eier logge inn i 

selvbetjeningsløsningen via Din Side for å godkjenne. Innlogging skjer via ID-portalen. 

 

 

   

 

Pålogging gjennomføres på vanlig måte med innlegging av fødselsnummer, engangskode og 

personlig passord som med Bank-ID i eksemplet her. 
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Etter vellykket pålogging via Din Side kommer man inn i selvbetjeningsløsningen. Dersom 

brukeren har tilgang og rettigheter til å utføre oppgaver på vegne av egen 

virksomhet/bedrift må brukeren her velge hvem vedkommende handler på vegne av. 

Virksomheter/bedrifter som skal godkjenne eierskifter eller eierskap på kjøretøy må ha 

tildelt rettigheter for dette fra bedriften i Altinn, dette er nevnt i kapitelet over. 

 

Her vises en pålogget bruker i ID-porten som har fått tildelt rettigheter/roller for en eller 

flere virksomheter gjennom Altinn. 

I de tilfeller hvor brukeren skal utføre handlinger på vegne av en av disse virksomhetene må 

riktig virksomhet velges i dette bildet. 
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I dette tilfelle er det Pål Fos Monkvik vi skal gå videre med som privatperson. Ved å velge en 

av virksomhetene vil funksjonaliteten herfra være den samme. 

Velg «Monkvik Pål Fos» som du som privatperson skal handle på vegne av. 

 

Velg «Dine kjøretøy» slik at lista over aktuelle kjøretøy kommer frem. 

I lista over «Dine kjøretøy» kommer det frem hvilke kjøretøy det er krevet at det 

gjennomføres en handling for, det kan være at salgsmelding for brukt kjøretøy er mottatt fra 

forhandler, eller at det er godkjenning av eierskap til et nytt kjøretøy i Norge. Klikk på 

ønsket kjøretøy for å godkjenne eller avvise. 

Det står informasjon om hvilke handlinger som er påkrevet for de kjøretøyene som kommer 

opp i listen. Listen under viser «Salgsmelding mottatt fra forhandler», her vil du kunne se 

flere typer bl.a. «Godkjenn eierskap». 
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Når kjøretøy er valgt får du valgene «Godkjenn» eller «Avvis». 

  

Det vil være to steg som må utføres ved begge valg. 

  

Skjermbildet over viser status for kjøretøyet etter at salgsmelding er godkjent. Det er nå 

forhandler som skal ta prosessen videre fra Autosys kjøretøy bransjeløsning. 

Prosessen for å godkjenne eierskap er den samme. Skjermbildet som viser status for 

kjøretøyet etter godkjenning er noe forskjellig. 

  

Her er det viktig å legge merke til to ting: 

• Kjøretøyet har ikke kjennemerke, kun understellsnummer 

• Informasjonen under «Hva skjer videre?» viser at det er flere vilkår som må være på 

plass før forhandler kan registrere kjøretøyet på eier.  
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Kjøretøyet vil ikke registreres via denne handlingen som er utført i selvbetjeningsløsningen. 

Det er først når forhandler som selger, har betalt engangsavgift, og kjøretøyet har gyldig 

forsikring at kjøretøyet kan registreres i Autosys kjøretøy bransjeløsning. 

 

 

Hvordan få tilgang til Din side og selvbetjening som representant for 

en virksomhet 

 

Dersom du skal benytte våre selvbetjeningsløsninger som en representant for en 

virksomhet/bedrift må du har rettigheter tildelt i Altinn for dette. 

Det er vanligvis daglig leder som kan gi rettigheter/tilgang på vegne av sin virksomhet. I 

større bedrifter kan dette også være delegert til andre. Dersom noen medarbeidere skal 

kunne utføre kjøretøyhandlinger på vegvesen.no/dinside på vegne av virksomheten, må 

derfor disse gis tilgang til dette via Altinn. Brukerstøtte/hjelp for Altinn finnes her: 

https://www.altinn.no/hjelp/ 

 

Eksempel på tildeling av enkelttjenester og roller 

Skal representanten kun ha tilgang til å se på informasjon om kjøretøyene, men ikke utføre 

noen handlinger på vegne av virksomheten må følgende enkelttjeneste tildeles representant 

for virksomheten (avgiver): 

• Dine kjøretøy (Kun lese) 

 

  

https://www.altinn.no/hjelp/
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Skal representanten ha tilgang til å kunne se kjøretøy, opprette og godkjenne 

salgsmeldinger, godkjenne eierskap ved førstegangsregistrering og bestille nye vognkort må 

følgende enkelttjeneste tildeles representant for virksomheten (avgiver): 

• Dine kjøretøy (Kun lese) 

• Salgsmelding (Signere), gir rett til å godkjenne eierskifte eller eierskap 

• Bestill vognkort (Signere)  
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Skal representanten enklest få tilgang til alt innen kjøretøy kan følgende rolle tildeles 

representant for organisasjon (avgiver): 

• Samferdsel  

(NB! Merk at tildeling av denne rollen gir rettigheter til alle tjenester relatert til 

samferdsel. For eksempel tjenester fra Statens Vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og 

Luftfartstilsynet.) 
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Kjennemerker 

 

Vedlikehold av forsendelsesadresse 

 
For å legge inn ny forsendelsesadresse for kjennemerker må du klikke på tannhjulet til høyre 

for hovedsøkefeltet. 

 
Du kommer nå inn i skjermbildet "Innstillinger". Her ser du forsendelsesadressen som er 

registrert på organisasjonen pr. nå. Klikk på «Endre» for å legge inn en ny 

forsendelsesadresse. 

 

 
Her må du legge inn riktig gateadresse, postnummer og sted.  

Viktig: Du MÅ bruke gateadresse og ikke postboksadresse. Dersom du legger inn 

postboksadresse vil bestilte kjennemerker ikke bli levert. 

Klikk «Lagre» for å lagre, eller «Avbryt» for å avbryte.  

 
Etter at du har klikket på «Lagre» ser du den nye adressen. 
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Bestille seriekjennemerker 

 

 
 

Når du står i AKR klikk på "Kjennemerker" øverst på siden. 

Her kan du bestille seriekjennemerker, sjekke seriekjennemerkelageret, motta 

seriekjennemerker, annullere bestillinger og melde feil på mottatt bestilling for innlogget 

arbeidssted. 

For å komme tilbake til AKR fra "Kjennemerker", klikk på "Tilbake til AKR" øverst på siden. 

 

 

Når du har valgt å klikke på "Kjennemerker" kommer til siden "Kjennemerker - lager og 

bestilling" 

Her vil du se to faner: 

• Lager - Serie 

• Bestilling - Serie (viser oversikt over bestilte seriekjennemerker med tilhørende 

status) 

Du vil også finne knapp "Ny bestilling" for bestilling av seriekjennemerker. 

 

For å starte bestilling av seriekjennemerker klikk på "Ny bestilling".  

Du kommer da til denne siden "Bestille seriekjennemerker". Bestillingen vil bli levert til 
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innlogget arbeidssted. En infomelding viser adressen, du må sjekke om den er korrekt før du 

bestiller kjennemerker. Dersom du er ny bruker kan det hende at adressen vises som 

"Ukjent". Kjennemerkene vil likevel bli sendt til innlogget arbeidssted. Adressen vil vises som 

"Ukjent" frem til du har lagt inn adressen selv.  

Se kapittel "Vedlikehold av forsendelsesadresse".  

 

Velg hva kjennemerkene skal brukes på: 

• Bil, buss, lastebil, trekkbil 

• MC, moped, beltemotorsykkel, traktor 

• Tilhenger 

 

Når du har huket av for "Bil, buss, lastebil, trekkbil" vil du få opp dette bildet og må velge 

type. Type er det samme som farge. 

Type vil være avhengig av hva du har huket av for. 

 

 

Når du har huket av for type kommer du til dette bildet og skal velge størrelse.  

Når du har huket av for "Bil, buss, lastebil, trekkbil" vil du få følgende valg: 

• Stort smalt/Stort smalt 

• Stort høyt/Stort smalt 

• Stort høyt/Stort høyt 
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Andre tillatte størrelser som kan bestilles finner du ved å klikke på "Flere valg". 

 

Her ser du alle tillatte størrelser som kan bestilles når du har valgt "Bil, buss, lastebil, 

trekkbil".  

Huk av for ønsket størrelse. 

Kjennemerkekombinasjoner med størrelsene Lite smalt, Lite høyt og Am. format kan kun 

benyttes på kjøretøy som er godkjent med slike kjennemerker.   

Viktig å kun bestille kjennemerkestørrelser/typer som dere vet skal benyttes. 

 

Her ser du hva du kan velge mellom når du velger "MC, moped, beltemotorsykkel, traktor". 
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Her ser du hva du kan velge mellom når du velger "Tilhenger". 

 

Når størrelse er valgt kommer du til dette bildet. 

Velg kjennemerkeserie i nedtrekkslisten og antall kjennemerker. 

Du kan huke av for antall sett, eller skrive ønsket antall i det blanke feltet. 

Når alle felt er utfylt, klikk på "Send bestilling". 

TIPS: For å slippe å lete i nedtrekkslisten etter ønsket kjennemerkeserie, kan du skrive inn 1 

til 3 av de første bokstavene i søkefeltet. 

Når du klikker på "Send bestilling", kontrolleres det at arbeidsstedet ikke har overskredet det 

antall kjennemerker som en har tillatelse til å ha på lager.  

Hvis bestillingen har overskredet antallet vil det bli gitt en feilmelding og denne vil vise 

antall kjennemerker som kan bestilles. 

Bestillingen må derfor startes på nytt med tillatt antall som kan bestilles. 

 

Når bestillingen er sendt vil du se en grønn melding øverst i bildet og en infomelding 

"Bestillingen kan annulleres frem til produsenten har startet produksjon".  

En fremdriftsindikator vil vise at bestillingen har status "Bestilt".  

Klikk på "Lukk" for å komme tilbake til siden "Kjennemerker - lager og bestilling", her vil du 

nå se bestillingen under fanen "Bestilling - Serie". 
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Dersom du ønsker å avbryte bestillingen, klikk på "Avbryt". Du vil da få valgene  "Ja, avbryt" 

eller "Nei, bli værende" 

 

Velger du "Ja, avbryt", vil bestillingen bli avbrutt og du kommer tilbake til siden 

Kjennemerker - lager og bestilling. 

 

 

Kjennemerker på lager 

 

Når du står i fanen "Lager - Serie" vil du se alle seriekjennemerker på lager ved innlogget 

arbeidssted. 

Oversikten viser følgende kolonner: 

• Kjennemerkeserie 

• Antall sett 

• Første nummer (Dette feltet inneholder info om det første kjennemerket som skal tas 

ut fra lager). 

• Type (farge) 

• Størrelse 

• Demo (viser hvordan kjennemerkene ser ut) 

For å se detaljert oversikt over kjennemerkene, kan hver linje åpnes ved å klikke på linjen. 

Kolonnene kan sorteres ved å klikke på overskriften i hver enkelt kolonne. 
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Slik ser det ut når du går inn på en linje. 

 

Oversikt over bestilte seriekjennemerker 

 
 

Når du står i fanen "Bestilling - Serie" vil du se bestillinger av seriekjennemerker på 

innlogget arbeidssted. 

Oversikten viser følgende kolonner: 

• Sist endret (tidspunkt for når det ble endret status på denne bestillingen) 

• Status (Bestilt, Startet, Sendt, Feilmeldt/returnert, Avvist) - se kapittel "Status på 

seriekjennemerker" for en forklaring på de forskjellige statusene 

• Kjennemerkeserie 

• Antall sett 

• Nummerrekke(r) (viser tegnkombinasjonen(e) når bestillingen har status Sendt, 

Feilmeldt eller Returnert) 

• Type 

• Størrelse 

Demo (viser hvordan kjennemerkene ser ut) 

I oversikten ser du alle bestillinger. Ønsker du å sortere på status, velges dette i 

nedtrekkslisten øverst i oversikten.  

Kolonnene kan sorteres ved å klikke på overskriften i hver enkelt kolonne. 

Hver bestilling kan åpnes for en detaljoversikt ved å klikke på linjen. 
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Status på seriekjennemerker 

 
Når du står i fanen "Bestilling - Serie" vil du se alle bestillinger av seriekjennemerker på 

innlogget arbeidssted. 

Dette betyr de forskjellige statusene i hver enkelt bestilling under kolonnen "Status": 

• "Bestilt" - Produsenten har ikke startet behandling og bransjebruker har anledning til 

å annullere ordren dersom den er feil 

• "Startet" - Produsenten har startet behandling og ordren kan ikke annulleres av 

bransjebruker 

• "Sendt" - Produsenten har ferdigbehandlet ordren og kjennemerkene kan lagerføres 

når de fysiske kjennemerkene er mottatt 

• "Feilmeldt" - Bransjebruker har valgt "Avvis" ved varemottak. Ordren ligger med 

denne statusen i lageroversikten inntil produsenten registrerer/mottar den 

elektroniske avvisningen. 

• "Returnert" - Produsenten har registrert/mottatt den elektroniske avvisningen 

For å se alle seriekjennemerker på lager ved innlogget arbeidssted må du klikke på fanen 

"Lager - Serie" (se kapittel "Kjennemerker på lager"). 
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Motta seriekjennemerker 

 

Når du står i AKR og skal motta seriekjennemerker, klikk på "Kjennemerker" øverst på siden. 

Du kommer da til siden "Kjennemerker - lager og bestilling". 

 

Velg fanen "Bestilling - Serie". 

Denne fanen viser oversikt over bestilte seriekjennemerker der du er pålogget. 

Det er kun bestillinger med status "Sendt" som er mulig å motta og legge til lager. 

Ønsker du å sortere på status "Sendt", velges dette i nedtrekkslisten øverst i oversikten. 

Når du har valgt status kan du enklere finne frem til korrekt bestilling. 

Åpne så bestillingen du vil motta ved å klikke på linjen. 
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Du kommer da til dette bildet. Sjekk at nummerserie på mottatte kjennemerker stemmer 

med bestillingen. 

Dersom leveransen er i henhold til bestillingen klikk på "Bekreft og legg til lager". 

 

Når du har valgt "Bekreft og legg til lager" legges kjennemerkene på lager og får du en 

grønn melding øverst i bildet. 

Velg "Lukk" for å komme tilbake til oversikten. 

Kjennemerkene som er mottatt vil du nå finne under fanen "Lager - Serie". 

 

Melde feil på mottatt bestilling av seriekjennemerker 

 

Dersom leveransen ikke er i henhold til bestillingen, klikk på "Kjennemerker" øverst på siden.  

Deretter velger du "Bestilling - Serie" og velger seriekjennemerkene du vil melde feil på ut 

ifra lista. 

Det er kun seriekjennemerker med status "Sendt" du kan melde feil på. 
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Du kommer nå til Bestilling-bildet på valgt seriekjennemerke. 

Velg deretter "Feil ved bestillingen". 

 

Her kan du velge: 

• Feil i bestilling (bestiller har gjort feil)  

Her må du beskrive hva feilen er. De feilbestilte kjennemerkene må returneres til 

produsenten. Ingen kjennemerker legges til ditt lager. Deretter klikker du på "Bekreft 

og meld feil". 

NB! Feilbestilte kjennemerker må betales for, uavhengig av om det meldes feil og om 

kjennemerkene returneres til produsent. 

• Feil i produksjon - alle kjennemerkene i bestillingen (produsent har gjort feil) 

Ved å klikke på "Kontakt brukerstøtte" vil det genereres en e-post med nødvendig 

informasjon. Husk å ta bilde av kjennemerkene og legg ved e-posten. 

• Feil i produksjon - enkeltkjennemerke(r) i bestillingen (produsent har gjort feil) 

Ved å klikke på "Kontakt brukerstøtte" vil det genereres en e-post med nødvendig 

informasjon. Husk å ta bilde av kjennemerkene og legg ved e-posten. 

Du får nå også en grundig forklaring i skjermbildet på hva du skal gjøre. 
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Annullere bestilling av seriekjennemerker 

 

Kjennemerkebestillinger med status "Bestilt" kan annulleres. 

Velg "Kjennemerker" øverst på siden for å komme til siden "Kjennemerker - lager og 

bestilling". 

 
 

Bestillingene finner du i fanen "Bestilling - Serie". 

Det er kun bestillinger med status "Bestilt" som er mulig å annullere. 

Ønsker du å sortere på status "Bestilt", velges dette i nedtrekkslisten øverst i oversikten. 

Når du har valgt status kan du enklere finne frem til korrekt bestilling. 

Åpne så bestillingen du vil annullere ved å klikke på linjen. 

 

 

 

 
 

Når du har åpnet en bestilling av seriekjennemerker kommer du til dette bildet. 

Klikk på "Annullere bestilling". 
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Når du har klikket på "Annullere bestilling", vil du få to valg. 

Velger du "Ja, annuller" blir bestillingen slettet og du kommer tilbake til siden "Kjennemerker 

- lager og bestilling." 

Velger du "Nei, avbryt" vil du bli stående på siden. 

 

Svalbard – bestille seriekjennemerker  

 

 

For forhandlere på Svalbard vil kun kjennemerke serie «Utstedt for bruk på Svalbard» være 

tilgjengelig.  
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Flåteeier 

Innledning   

 

Etter tilbakemeldinger fra leasingbransjen har det blitt laget en egen brukergruppe for 

Autosys kjøretøy bransjeløsning som heter «Flåteeier». 

Tilgangen som «Flåteeier» gir brukeren kun tilgang til en begrenset del av funksjonaliteten i 

Autosys kjøretøy bransjeløsning som for denne leveransen er: 

• Godkjenne eierskap på nye kjøretøy 

• Legge til eller endre leasingtaker før godkjenning av eierskap 

Denne funksjonaliteten er laget for at virksomheter som eier et stort antall kjøretøy (typisk 

leasingsselskap) skal kunne håndtere godkjenne eierskap (ved førstegangsregistrering) 

gjennom denne løsningen. Denne brukergruppen vil utvikles videre etter hvert for å omfatte 

mer også når det gjelder eierskifte på brukte kjøretøy. 

 

Arbeidsliste (startsiden) 

Når du logger inn i AKR bransjeløsning med rolle FLÅTEEIER vil du se en arbeidsliste. 

Arbeidslisten viser en fane med førstegangsregistreringer for kjøretøy som enheten du er 

innlogget på og skal være eier eller medeier av. Antall førstegangsregistreringssaker vises i 

parantes bak fanen. 

 

Arbeidslista finner du som startside, eller ved å trykke på logoen til Statens vegvesen øverst i 

venstre hjørne.  

Her har du oversikt over alle førstegangsregistreringssaker som venter på godkjenning. 

 

Du kan velge hvor mange saker som skal vises i nedtrekkslisten "Vis saker sist endret" til 

venstre øverst i oversikten: 

• Siste dag 

• Siste 5 dager 

• Siste 30 dager 
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Ønsker du å sortere på status, velges dette i nedtrekkslisten "Vis status". 

Der kan du velge mellom:  

• Venter på godkjenning 

• Vis godkjente 

Ønsker du å sortere på melder velges dette i nedtrekkslisten "Melder". 

 

I lista over saker alle førstegangsregistreringssaker finner du disse kolonnene: 

Sist endret (For eksempel når den ble sendt til godkjenning) 

Status (Hvilken status kjøretøyet har i registreringsprosessen) 

Ordrenummer (Dersom dere har avtalt noe med den som registrerer kjøretøyet) 

Understellsnummer  

Kjøretøy (Merke, handelsbetegnelse og farge) 

Leasingtaker med navn  

Valg (Knapper "Godkjenn" eller "Avvis") 

Kolonnene kan sorteres ved å trykke på overskriften i hver enkelt kolonne. 

Du kan godkjenne og avvise saker direkte fra arbeidslista ved å trykke på tilsvarende knapp i 

hver linje. 

Velger du "Godkjenn" sendes saken tilbake for videre behandling. Du finner den nå under 

"Vis godkjente" i "Vis status"-nedtrekksmenyen. 

Velger du "Avvis" avvises saken, og blir borte fra arbeidslista. 

 

Godkjenne førstegangsregistrering  

 

Når du har åpnet en førstegangsregistrering, kommer du til dette bildet. 

 

Her kan du fjerne, legge til eller endre ordrenummer. Dette gjøres ved å skrive i 

ordrenummerfeltet. 

Du kan også legge til, endre eller fjerne leasingtaker. Endring av leasingtaker gjøres ved å 
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klikke på blyanten til høyre for organisasjonsnummeret. Skal leasingtaker slettes klikker du 

på søppelbøtten. 

 

Dersom du ønsker å legge til leasingtaker gjøres det ved å klikke på "Legg til leasingtaker+" 

nederst til venstre. 

 

Du vil da få opp et felt for å fylle inn organisasjons-/fødselsnummer. Klikk på den blå pila 

for å søke opp. 

Dersom du redigerer ordrenummer og/eller leasingtaker uten å sende til godkjenning, må 

du trykke på "Lagre" for å lagre endringen(e). 

Når du er ferdig velger du "Godkjenn" eller "Avvis".  

Velger du "Godkjenn" sendes saken tilbake for videre behandling. 

 

Når du har godkjent førstegangsregistreringen får du opp dette bildet. Klikk på "Lukk" for å 

komme tilbake til arbeidslista. 
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Nå finner du saken du har godkjent under "Vis godkjente" i "Vis status"-nedtrekksmenyen i 

arbeidslista. 

 

Avvise førstegangsregistrering 

 

Når du har åpnet en førstegangsregistrering, kommer du til dette bildet. Velg "Avvis" dersom 

du ønsker å avvise saken. 

 

Når du har avvist førstegangsregistreringen får du opp dette bildet.  Klikk på "Lukk" for å 

komme tilbake til arbeidslista. Saken du har avvist er nå borte fra lista. 
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