
Søknad om retting av personopplysninger 
etter personvernforordningen artikkel 16 

Navn og kontaktopplysninger

Navn: 

Adresse: Postnr. Poststed: 

Fødselsnummer (11 siffer): Telefon: 

E-post:

Hvilke kategori av personopplysninger ønsker du rettet? (kryss av)  

☐ Førerkort   ☐ Kjøretøy   ☐ Tilsyn og kontroll   ☐ Veg   ☐ Transport
Se bakside for mer informasjon om hva som registreres innen de ulike kategoriene.

Er du ansatt eller har du vært ansatt hos Statens vegvesen? 

☐ Ja, har vært ansatt   ☐ Ja, har vært innleid   ☐ Nei, har ikke vært ansatt i Statens vegvesen

Hvis ansatt eller innleid, hvilken periode var du ansatt hos Statens vegvesen? 

Fra: Til: Hvor: 

Tilleggsopplysninger - oppgi hvilke opplysninger innenfor de ulike kategoriene du ønsker å få 
rettet. 

Skjemaet sendes til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges. 

Signatur 

Sted Dato Underskrift 

Dokumentet må være undertegnet og kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges. 



 

 

 

Gyldig legitimasjon 

Statens vegvesen godtar kopi av følgende legitimasjon: 
- Norsk pass (ikke nødpass) 
- Norsk bankkort med bilde 
- Norsk førerkort – utstedt etter 1. januar 1998 
- Forsvarets ID-kort 
- Norsk sjøfartsbok 
- Postens ID-kort 
- Norsk reisebevis for flyktninger 
- Utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise) 
- Utenlandsk pass (ikke nødpass) 
- ID-kort fra EU/EØS-land 

 
All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).  
Legitimasjonen vil ikke bli godtatt dersom fødselsnummer/D-nummer er uleselig eller kun 
delvis vises. 

 

Oversikt over hvilke personopplysninger som kan være registrert innenfor de ulike 
kategoriene 

 
Førerkort: Førerkort og kompetansebevis knyttet til føring av kjøretøy (for eksempel 
yrkessjåførbevis, ADR-bevis og utrykningskompetansebevis). 
 
Kjøretøy: Opplysninger knyttet til kjøretøy du eier eller har eid. 
 
Tilsyn og kontroll: Opplysninger knyttet til kontroller av kjøretøy, trafikanter, verksteder og 
kjøreskoler. 
 
Vei: Opplysninger knyttet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av veier, bruer og 
tunneler ( for eksempel dokumentasjon knyttet til ekspropriasjon av eiendom, høringsuttalelser, 
reguleringsplaner). 
 
Transport: Opplysninger knyttet til oppgaver i forbindelse med styring og forvaltning av trafikk og 
andre samfunnsoppgaver (for eksempel dokumentasjon knyttet til arbeidsvarslinger, 
publikumshenvendelser, ulykkesanalyser, utredninger, strategier og tiltaksplaner for overordnet 
myndighet, FoU-prosjekter). 
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