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Sentralisert dokumentgodkjenning

● Statens vegvesen etablerer en todelt godkjenningsordning for tunge kjøretøyer

● Bakgrunn
- oppnå større grad av likebehandling

- bedret forutsigbarhet for kunden

- effektivisering av godkjenningsordningen 

- større grad av selvbetjening

● Godkjenningsordningen består av to selvstendige prosesser

- sentralt dokumentmottak / dokumentgodkjenning

- kontroll av kjøretøyet i hall ved ønsket trafikkstasjon
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Dokumentenheten
● Enheten er organisert under Region vest

● Saksbehandlere fra alle 
regioner deltar i 
ordningen

● Samhandling mellom de 
forskjellige 
saksbehandlere foregår 
via elektroniske 
samhandlingsverktøy og 
fagmøter

● Dokumentenheten har 
gjennomført ca. 2200 
godkjenninger pr i dag

Sakset fra en mail 2. nov. 2017

Til slutt en tilbakemelding hvordan bransjen ser på oss og denne formen for dokumentgodkjenning. Alle som er med i dag er meget 
godt fornøyd med prosjektet og responstiden fra oss. Forutsigbarhet og rask behandling er nøkkelord som gjentas ofte. 

Pål hilser

Organisering
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Elektronisk dokumentinnsending
Prosessbeskrivelse
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FabrikantFabrikantFabrikantFabrikant////importørimportørimportørimportør////forhandlerforhandlerforhandlerforhandler

Vegvesen.no
Identifisering

Din side
MinID / BankID…

Autorisering av 
Firmarettigheter
gjennom 

Altinn

Under Meny
velg kjøretøy og 

dokumentinnsending

• Fyll ut skjema

• Last opp 
dokumenter og 
bilder

• Send inn

Motta kvittering fra 
Svv for mottatt 
dokumentasjon

Sak opprettes 
maskinelt i 

saksbehandlings -
systemet knyttet til 
dokumentenheten

Det opprettes dialog 
med innsender ved 

behov, via 
saksbehandlings -

systemet

Saksbehandler 
anbefaler vedtak og 
oversender saken til 

hallkontrollør

Saksbehandler 
påbegynner saken 
etter prinsippet
først inn , først ut
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Implementering av ordningen

● Ordningen gjøres gjeldende for en eller flere trafikkstasjon av gangen

● Ordningen vil være obligatorisk for de trafikkstasjoner som etappevis blir 
tilknyttet ordningen

● Når et kjøretøy fremstilles for godkjenning ved en trafikkstasjon som er omfattet 
av ordningen, må dokumentkontroll være utført på forhånd (inklusive 
elektronisk dokumentinnsending)

● Fremstilling til hallkontroll kan gjøres ved alle trafikkstasjoner som kan utføre 
kontroll av tunge kjøretøy

● Implementeringen av ordningen på landsbasis vil skje i løpet av 2018 og første 
halvdel av 2019

Etappevis utrulling
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Samarbeid mellom bransje og etat

● En viktig forutsetning for å lykkes med gjennomføringen er at nødvendig 
informasjon blir gitt i forkant av implementeringen og løpende etter behov. 

● Det må planlegges for interne og eksterne informasjons-møter og utarbeide 
nødvendig informasjonsmateriell tilpasset interne og eksterne brukere.

● Det må etableres gode samarbeidsformer mellom bransjeorganisasjonene og 
dokumentenheten
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Autosys kjøretøy godkjenning (AKG)

● Statens vegvesen implementerer et nytt fagsystem
20. november 2017

● Implementeringen omfatter all kjøretøygodkjenning
– Enkeltgodkjenning av kjøretøy
– Tilleggsgodkjenning 
– Ombygging av registrerte kjøretøy

● Fagsystemet gir åpning for at flere godkjenningstyper kan 
gjennomføres med en todelt godkjenningsprosess lik den vi 
har etablert for 1. gangs godkjenning av tunge kjøretøy 
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