
Søknad om godkjenning av kursarrangør 
etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) 

1. Generelle opplysninger

Kursarrangørens navn * Organisasjonsnummer 

Faste forretningssted * Postnr. * Sted * 

Postadresse Postnr. Sted 

Telefonnummer * Web-adresse 

Beskrivelse av søkers eksisterende aktivitet E-postadresse til publikum *

2. Opplysninger om undervisningsansvarlig

Fullt navn Fødselsnummer (11 siffer) 

Telefonnummer E-postadresse

3. Opplysninger om undervisningspersonell

Fullt navn Fødselsnummer (11 siffer) 

Dersom det er flere personer som skal undervise enn det er plass til å føre inn over, kan disse listes opp under 
“tilleggsopplysninger”. 

4. Opplæringstilbud

Merknader 

Klasse AM 146 

Klasse S 

Kurs i ulykkesberedskap 

Kurs i sikring av last - kl. C1 og C  



5. Eventuelle tilleggsopplysninger

6. Behandling av dine personopplysninger

Statens vegvesens behandling av personopplysninger er hjemlet i vegtrafikkloven og trafikkopplæringsforskriften. 

Statens vegvesen registrerer personopplysninger om undervisningsansvarlig og undervisningspersonell i Trafikkskole, sensor 
og kursarrangørregisteret (TSK-registeret). Disse personopplysningene blir registrert og kan benyttes av Statens vegvesen.  

Søknad og dokumentasjon på om vilkårene for godkjenning er oppfylt lagres i vårt saksbehandlingssystem. Statens 
vegvesen har arkivplikt etter arkivlova. Dine personopplysninger må derfor oppbevares også etter saksbehandlingen er 
avsluttet. 

For mer informasjon om hvordan Statens vegvesen behandler dine personopplysninger vises det til våre nettsider. Der finner 
du også kontaktinformasjon til personvernombudet i Statens vegvesen. 

https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/personvern/ 

7. Gebyr

Det må betales et gebyr for behandling av søknaden. Dette gebyret vil bli fakturert etter at søknaden er behandlet. Se 

trafikkopplæringsforskriften § 5-14. 

8. Underskrifter

Ved å undertegne dette skjemaet bekrefter jeg at alle opplysninger gitt i skjemaet er fullstendige og korrekte. Ved signering 
samtykker jeg samtidig til at Statens vegvesen behandler og lagrer personopplysningene oppgitt i søknadsskjemaet ved 
både godkjenning og tilsyn. 

Sted Dato Navn – skolens eier (blokkbokstaver) Signatur - skolens eier 

Sted Dato Navn – undervisningsansvarlig 
(blokkbokstaver) 

Signatur – 
undervisningsansvarlig 

Vi gjør oppmerksom på at kursarrangør ikke kan starte med trafikkopplæring før Statens vegvesen har fattet vedtak om 
godkjenning. Det forutsettes også at aktuelle krav i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. er oppfylt før 
opplæringen starter. Vi viser spesielt til kravene i kapittel 5. 

Opplysningene merket med * vil fremkomme i oversikt over godkjente trafikkskoler på http://www.vegvesen.no/ 

Søknad med vedlegg sendes pr. post til Statens vegvesen: 

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 

Annen kontakt eller spørsmål kan rettes til firmapost@vegvesen.no 

https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/personvern/
http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no

	Søknad om godkjenning av kursarrangør
	1. Generelle opplysninger
	2. Opplysninger om undervisningsansvarlig
	3. Opplysninger om undervisningspersonell
	4. Opplæringstilbud
	5. Eventuelle tilleggsopplysninger
	6. Behandling av dine personopplysninger
	7. Gebyr
	8. Underskrifter


	Telefonnummer Row1: 
	Beskrivelse av søkers eksisterende aktivitetRow1: 
	Epostadresse til publikum Row1: 
	Fullt navnRow1: 
	Fødselsnummer 11 sifferRow1: 
	TelefonnummerRow1: 
	EpostadresseRow1: 
	Fullt navnRow1_2: 
	Fødselsnummer 11 sifferRow1_2: 
	Fullt navnRow2: 
	Fødselsnummer 11 sifferRow2: 
	Fullt navnRow3: 
	Fødselsnummer 11 sifferRow3: 
	Fullt navnRow4: 
	Fødselsnummer 11 sifferRow4: 
	MerknaderKlasse AM 146: 
	MerknaderKlasse S: 
	MerknaderKurs i ulykkesberedskap: 
	MerknaderKurs i sikring av last kl C1 og C: 
	5: 
	StedRow1_2: 
	DatoRow1: 
	Navn  skolens eier blokkbokstaverRow1: 
	Signatur skolens eierRow1: 
	StedRow1_3: 
	DatoRow1_2: 
	Navn  undervisningsansvarlig blokkbokstaverRow1: 
	Signatur  undervisningsansvarligRow1: 
	Kursarrangørens navn Row1: 
	OrganisasjonsnummerRow1: 
	Sted Row1: 
	Postnr Row1: 
	Faste forretningssted Row1: 
	PostadresseRow1: 
	PostnrRow1: 
	StedRow1: 
	WebadresseRow1: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off



