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Endringslogg 

 

Versjonsnummer Tidspunkt Kommentar 

1.0 9. januar 2019 Første versjon 
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1 Innledning 
Et godkjent kontrollorgan kan benytte www.vegvesen.no til å innrapportere resultat av gjennomført 

periodisk kontroll eller etterkontroll, samt å søke etter kontrollsedler som tidligere er 

innrapportert. Kontrollorganet kan også gjøre søk på hvilken kontrolltype som er aktuell for et 

kjøretøy. 

 

For å ta i bruk løsningen må du være tildelt rettigheter.  Dette er det den personen som er registrert 

som ansvarlig for virksomheten i Altinn (typisk daglig leder) som tildeler. For tildeling av 

roller/rettigheter finnes det en egen brukerveiledning. Dersom du trenger hjelp til bruk av denne 

løsningen, kan du kontakte Statens vegvesen v/TK-tjenester på tlf. 815 20 900.  

 

I tillegg til å være tildelt rettighet til løsningen, må den som innrapporterer kontrollen være en 

godkjent kontrollør. Dersom du er registrert på overgangsordning for godkjenning som kontrollør vil 

du kunne innrapportere kontroller uten godkjenning frem til 1. oktober 2021. 

 

NB! Husk alltid å logge ut av løsningen når du ikke bruker den. 

2 Innlogging 
Løsningen finner du ved å logge inn på Dinside, på vegvesen.no. Innloggingen gjøres ved bruk av ID-

porten. 

 

 

Etter du har logget inn, velger du å handle på vegne av det kontrollorganet du arbeider hos.  

 
  

http://www.vegvesen.no/
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Forutsatt at du har rettigheter til løsningen og at virksomheten du er innlogget med har godkjenning 

som kontrollorgan, vil det nå finnes et verkstedsymbol. Klikk på dette. 

 

 

 

Du kommer nå til en side der du velger «periodisk kjøretøykontroll». 

 
 

Du vil nå få presentert tre valg, «Søk etter innleverte kontrollsedler», «søk på kontrolltype for 

kjøretøy», og «Innrapportering av PKK». 
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3 Innrapportering av PKK 
Løsningen inneholder en stegveiviser som alltid viser hvor du er i registreringsprosessen. 

 

Opprett kontrollseddel  

For å starte registreringen av en gjennomført kontroll må du taste inn kjennemerke og de fire siste 

tegnene fra understellsnummeret for å identifisere kjøretøyet. Du må også taste inn kontrollorganets 

godkjenningsnummer, som benyttes til å verifisere at kontrollorganet er godkjent for å gjennomføre 

kontroll av det aktuelle kjøretøyet. Du må velge om du ønsker periodisk kontroll eller etterkontroll og 

deretter trykke på «opprett kontrollseddel». Det vil da gjøres en kontroll mot Statens vegvesen sine 

systemer. Dersom kontrollen mot Statens vegvesen bekrefter at kjøretøyet skal ha en slik kontroll 

som etterspørres og at kontrollorganet har nødvendige tillatelser, blir det opprettet kontrollseddel. 

Du blir da overført til neste side.
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Kjøretøyinfo 
Du vil nå få presentert informasjon om kontrollseddelen som er opprettet.  
Øverst i bildet fremkommer kontrollseddelnummer, godkjenningsnummer og navn på kontrollorgan, 
godkjenningsnummer og navn på kontrollør. Her fremkommer det også hvilken kontrollinstruks som 
skal benyttes under denne kontrollen. 
 
Denne siden inneholder også identitetsinformasjon og tekniske data som er nødvendige for 
gjennomføring av selve kontrollen.  
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Start registrering 
På denne siden registrerer du verdier knyttet til kontrollen du har gjennomført, se hjelpetekster på 
siden. Registrer kilometerstand, velg hvilken type bremsesystem kjøretøyet har, angi om kjøretøyet har 
tilhengerfeste eller ikke. På denne siden registreres også måleverdier. 
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Mangelmerknader periodisk kontroll 

På denne siden registreres mangelmerknad(er), dersom det er avdekket noen under kontrollen. 

Mangelmerknader registreres ved først å angi hvilket kapittel og kontrollpunkt mangelmerknaden 

finnes under i kontrollinstruksen. Deretter velges bedømming dersom kontrollinstruksen åpner for 

alternative bedømminger av mangelmerknaden. Posisjon for mangelmerknaden velges der det er 

aktuelt og kommentarfeltet benyttes der det er nødvendig for å beskrive mangelen og/eller for å 

supplere posisjonsangivelsen. Deretter trykker du på «legg til» og mangelmerknad(er) vil vises i en 

liste som oppdateres etter hvert som mangelmerknad(er) legges til. Dersom du ønsker å endre en 

mangelmerknad du har lagt til, sletter du mangelmerknaden ved huke av ved siden av 

mangelmerknaden og trykke på «slett mangelmerknad(er)». Deretter kan du legge til 

mangelmerknaden på nytt. 

 
 

Mangelmerknader etterkontroll 

Ved etterkontroll vil mangelmerknadene som er aktuelle for etterkontroll fremkomme. Du sletter 

mangelmerknad(er) som du nå har kontrollert og funnet i orden ved huke av ved siden av hver 

enkelt mangelmerknad og å klikke på «slett mangelmerknad(er)». Mangelmerknader som ikke er 

utbedret lar du stå igjen. Du vil ikke ha mulighet til å legge til nye mangelmerknader. Dersom ingen 

mangelmerknader er utbedret, går du direkte videre til neste bilde. Merk at dersom du sletter en 

mangelmerknad ved en feiltagelse kan du hente frem alle mangelmerknadene igjen ved å trykke på 

knappen «Angre slett».   
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Sammendrag  
Før innrapportering vil du få presentert et sammendrag av alle registrerte opplysninger. 
Vær nøye med å kontrollere at alle opplysningene som fremkommer er korrekte.  

I dette bildet kan du også registrere en kommentar til Statens vegvesen om spesielle forhold knyttet til 
kontrollen som er utført. Kommentaren vil ikke være synlig på kontrollseddel til bileier. Merk at 
kommentaren ikke automatisk vil bli lest av Statens vegvesen. 
 
Før du kan sende inn resultatet av kontrollen må du bekrefte at du har utført i henhold til gjeldende 
regelverk og at opplysningene er korrekte. Ved å trykke send inn vil du måtte identifisere deg på nytt og 
det er da ikke mulig å avbryte innsendingen.  
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Resultat 
På denne siden får du bekreftelse på at kontrollseddelen er levert. 
Trykk på «last ned kontrollseddel» for å laste ned kontrollseddel som skal leveres til bileier. 
Dersom kontrollseddelen er valgt ut til stikkprøve vil du få tydelig informasjon om dette i bildet, i tillegg til 
på kontrollseddelen til bileier. 
 
Dersom noe feilet ved innrapportering vil du en få beskrivende feilmelding, resultatet av kontrollen er i 
slike tilfeller ikke registrert hos Statens vegvesen. 
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4 Søk etter kontrolltype for kjøretøy 
Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du kan søke etter hvilken kontrolltype som er aktuelt for et kjøretøy 
ved å taste inn kjøretøyets registreringsnummer og deretter klikke på «søk». 

 
 
Søkeresultatet vil inneholde hvilken kontrolltype som er aktuell for kjøretøyet (periodisk kontroll eller 
etterkontroll), frist for godkjent kontroll, samt tekniske data som er nødvendige for gjennomføring av selve 
kontrollen. Dersom kjøretøyet er aktuelt for etterkontroll, vil mangelmerknadene også fremkomme i dette 
bildet. 
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5 Søk etter innleverte kontrollsedler 
Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du søke etter tidligere innleverte kontrollsedler for kontrollorganet.  
For å gjøre et søk taster du inn kontrollorganets godkjenningsnummer, tast inn et kjøretøys 
registreringsnummer (valgfritt, kun dersom du ønsker å søke på kontrollhistorikken for et enkeltkjøretøy), 
legg også inn ønsket datointervall. Merk at du ikke kan angi et datointervall lengre enn tre måneder. 

 

 

 
Du kan hente kopi av kontrollseddel for en kontrollseddel i søkeresultatet ved å klikke på pdf-ikonet. Videre 
kan du eksportere søkeresultatet dersom du ønsker det ved å klikke på «eksporter tabell til PDF». Du kan 
også filtrere søkeresultatet ved å gjøre registreringer i feltene for dette. Antall rader du ønsker å vise i bildet 
kan du velge i nedtrekkslisten «Antall rader». 
 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Postboks 6706 Etterstad 0609 OSLO
Tlf: (+47) 22073000
publvd@vegvesen.no

vegvesen.no


