
 

 

Statens vegvesen 

Søknad om godkjenning som 

opplæringsvirksomhet 

etter forskrift av 22.05.2018 om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften) 

 

1. Generelle opplysninger (fyll ut) 

Virksomhetens navn* Organisasjonsnummer 

            

Faste forretningssted (besøksadresse) * Postnr.* Sted* 

                 

Kundetelefon * Web-adresse * 

            

E-post (kundehenvendelser)* 

      
 
Postadresse vil hentes fra foretaksregisteret 
 

2. Søker om å tilby opplæring i kategori A Lette (kryss av) ☐ 

Opplysninger om opplæringsansvarlig (fyll ut) 

Fullt navn Fnr. (11 siffer) 

            

Telefonnummer E-postadresse  

            
 
 
 

3. Søker om å tilby opplæring i kategori B Tunge (kryss av) ☐ 

Opplysninger om opplæringsansvarlig (fyll ut) 

Fullt navn Fnr. (11 siffer) 

            

Telefonnummer E-postadresse  

            
 
 
 

4. Søker om å tilby opplæring i kategori C Traktor (kryss av) ☐ 

Opplysninger om opplæringsansvarlig (fyll ut) 

Fullt navn Fnr. (11 siffer) 

            

Telefonnummer E-postadresse  

            
 
 

  



5. Opplysninger om opplæringspersonell (fyll ut) 

Fullt navn   Fødselsnummer 
 (11 siffer) 

Ansvarsområde  
(kategori/modul/emne) 

                  

                  

                  

                  

                  
 

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

6. I tillegg skal søknaden vedlegges opplysninger om 

 Undervisningslokaler, materiell og utstyr som skal brukes i teoretisk og praktisk 
opplæring, jf. kontrollopplæringsforskriften § 5 tredje ledd bokstav b.  

 Opplæringsplan, jf. kontrollopplæringsforskriften § 5 tredje ledd bokstav c, jf. § 2. (plan 
som viser hvordan den enkelte opplæringsvirksomhet oppfyller forskriftens krav med de 
ressurser den har til rådighet) 

 Opplæringsansvarliges og opplæringspersonellets kvalifikasjoner og faglige bakgrunn, jf. 
kontrollopplæringsforskriften § 5 tredje ledd bokstav d. (Kopi av vitnemål/attester 
vedlegges). 

7. Eventuelle tilleggskommentarer 

 

 

8. Underskrifter 

Ved å undertegne dette skjemaet bekrefter jeg at alle opplysninger gitt i skjemaet er fullstendige 
og korrekte. 

Sted Dato Navn – daglig leder 
(blokkbokstaver) 

Signatur – daglig leder 

                   

 

Sted Dato Navn – 
opplæringsansvarlig 
(blokkbokstaver) 

Signatur – 
opplæringsansvarlig 

                   

                   

                   
 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplæringsvirksomheten ikke kan starte med opplæring før Statens 

vegvesen har fattet vedtak om godkjenning. Det forutsettes også at aktuelle krav i 

kontrollopplæringsforskriften er oppfylt før opplæringen starter. Vi viser spesielt til kravene i 

kapittel 3. 

Opplysningene merket med * kan fremkomme i oversikt over godkjente 

opplæringsvirksomheter på www.vegvesen.no. 

http://www.vegvesen.no/


Søknadsskjema, opplæringsplan, attester, øvrige opplysninger, og eventuelle vedlegg sendes til 

Vegdirektoratet: 

Vegdirektoratet 

Postadresse: 
Postboks 8142 Dep 
0033 Oslo 
 
E-postadresse: 
firmapost@vegvesen.no  

mailto:firmapost@vegvesen.no

