
 

 

 
 

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

 

1. Generelle opplysninger 

Trafikkskolens navn i enhetsregisteret * Organisasjonsnummer 

  

Markedsføringsnavn** 

 

Faste forretningssted * Postnr. * Sted * 

   

Postadresse Postnr. Sted 

   

Telefonnummer * Web-adresse 

  

Kontortid (innenfor normal arbeidstid) E-postadresse til publikum * 

  
Navnet på trafikkskolen som skal godkjennes må være det samme forretningsnavnet som i enhetsregisteret. Trafikkskolen 
kan operere med markedsføringsnavn, men dette skal ikke benyttes som navn på trafikkskolen i selve godkjenningen. 
**Dersom trafikkskolen har et annet markedsføringsnavn enn det som er trafikkskolens navn i enhetsregisteret oppgis det 
også i søknaden. 

2. Opplysninger om faglig leder 

Fullt navn Fødselsnummer (11 siffer) 

  

Telefonnummer E-postadresse 

  
 

3. Opplysninger om undervisningspersonell 

Fullt navn Fødselsnummer (11 siffer) 

  

  

  

  
 

 
 

  



4. Opplæringstilbud

A1 A2 A B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE S T AM146 AM147 

Ja Nei Merknader 
Trafikalt grunnkurs (§ 8-1) 

Grunnkurs tunge kjøretøy (§ 16-1) 

Kurs i ulykkesberedskap (§ 25-1) 

Kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T (§ 
27-1)
Kurs i sikring av last - kl. C1 og C (§ 27-2) 

Utvidelseskurs fra A1 til A2 og A2 til A (§ 9-18 og § 9-23) 

Utvidelse fra klasse T til klasse T kode 141 og fra klasse T kode 144 til klasse 
T kode 148 (§ 15-6) 

5. Eventuelle tilleggsopplysninger

6. Behandling av dine personopplysninger

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

Statens vegvesen registrerer personopplysninger om faglig leder 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. Personopplysningene må derfor oppbevares også etter saksbehandlingen er avsluttet. 

For mer informasjon om hvordan Statens vegvesen behandler personopplysninger vises det til våre nettsider. Der det 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 Signatur - skolens eier 

Sted Dato Navn – faglig leder Signatur – faglig leder 

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


   
 
Vi gjør oppmerksom på at trafikkskolen 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 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  

 

http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no
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