
Søknad om Online tilgang til kjøretøyregisteret 

1 Til Statens vegvesen
Seksjon for Kjøretøy registrering 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 
firmapost@vegvesen.no     Tlf. 22 07 30 00 

2 Fra Virksomhet: 
Adresse: 
Postnummer: 
Telefon: 
E-postadresse:

3 Type virksomhet Spesifiser virksomheten 

  Offentlig 

 Privat 
Dersom det er krav om bevilling/tillatelse for virksomheten vedlegges 
kopi av slik.  

4 Hvilke opplysninger er det behov for? 

5 Begrunnelse for søknaden. Hva skal opplysningene brukes til? Hvordan blir opplysningene 
håndtert videre? 

6 Antall samtidige brukere/terminaler: 

7 Søkerens kontaktperson  
(navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer hvis forskjellig fra virksomhetsadresse i pkt.2) 

8 Vi har lest vilkårene som er oppgitt på skjemaets bakside og bekrefter at vi godtar disse. 
Sted Dato 

For virksomheten (navn m/blokkbokstaver) Signatur og firmastempel 

9 For Statens vegvesen
Søker får tilgang til følgende transaksjoner: 

VKOMM VFORS VPARK VSOSI 

Sted Dato Underskrift Parafering 

mailto:firmapost@vegvesen.no


Vilkår for tilknytningsbevilling 

1. Bruker kan bare foreta oppslag i kjøretøyregisteret når opplysningene derfra benyttes 
til de i en tillatelse angitte formål. Det er ikke oppslagsadgang til andre formål.

2. Opplysninger fra kjøretøyregisteret må ikke

- Videreformidles eller selges til andre offentlige eller private subjekter
- Overføres til utlandet

3. Opplysninger fra kjøretøyregisteret må, dersom ikke annet er avtalt, makuleres eller 
anonymiseres etter bruk. Dette skal skje senest innen 4 måneder etter at 
opplysningene er brukt til det angitte formål.

4. Bruker forplikter seg til å sørge for at ikke uvedkommende får adgang til 
kjøretøyregisteret. Oppslagsmediet må derfor være tilbørlig sikret og skjermet for 
utilsiktet innsyn.

5. Bruker bærer selv ansvaret for tilknytning til TietoEvry AS, som er Vegvesenets 
datadistributør, så vel praktisk som økonomisk.

6. Bruker forplikter seg til å betale de til enhver tid gjeldende satser for oppslag. For 
tiden er disse kr. 4,00 ekskl. MVA pr. oppslag. Faktureres månedlig av TietoEvry AS.

7. For å kunne foreta oppslag må bruker ha identifikasjon og passord. Bruker forplikter 
seg til å bevare taushetsplikt om disse opplysninger.

8. Tillatelsen er midlertidig og gjelder inntil noe annet måtte være bestemt av Statens 
vegvesen.

9. Tillatelsen kan trekkes tilbake ved brudd på vilkår. Dette kan skje med 14 dagers 
varsel.

10. Statens vegvesen fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil i kjøretøyregisteret. 
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