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Dokumentet kan endres uten foregående varsel. Endringer vil ikke ha konsekvenser for 

allerede innsendte søknader som er under saksbehandling.  

 

Opplysninger om søker 

 

Selskap/organisasjon – søker                                       Fyll ut her  

Organisasjonsnr  

Selskap-/organisasjonsnavn  

Besøksadresse  

Postadresse  

Telefon / Mobil  

E-postadresse  

Kontonummer (fakturaer)  

Nasjonalitet  

Ansvarlig for søknaden  

Navn  

Stillingstittel  

Telefon / Mobil  

E-post   

Kontaktperson for søknaden  

Navn  

Stillingstittel  

Telefon / Mobil  

E-post  

 

 

Søknaden gjelder 

Søknad om å bli godkjent som EETS-utsteder etter utstederforskriftens § 24.  

Merk at godkjenning som EETS-utsteder iht. §24 gir aktøren en formell status med 

tilhørende rettigheter og plikter i EETS, men gir ikke rett til å drive utstedervirksomhet i 

Norge innenfor AutoPASS Samvirke. For dette kreves det i tillegg en driftsgodkjenning etter 

§22. 

 

Bekreftelser 

• Vi bekrefter at vi har satt oss grundig inn i søknadsdokumentene 

• Vi bekrefter opplysningene som er gitt i søknaden er riktige og fullstendige, og er 

innforstått med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan føre til avslag eller at 

søknaden avvises 

• Vi bekrefter at vi er innforstått med at vi er pliktige til å informere Statens Vegvesen 

dersom det skjer endringer i forhold som kan ha betydning for søknaden 

 

Søknaden er underskrevet av bemyndiget representant i virksomheten/organisasjonen som 

også er bemyndiget til å underskrive utstederavtale. 
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Vedlegg 

Det følgende er vedlagt søknaden.  

 

# Sertifisert etter EN ISO 9001 eller annen standard av 

likeverdig kvalitet 

Status 

1A Dokumentasjon på sertifisering etter EN ISO 9001 Obligatorisk 

1B Dokumentasjon på annen sertifisering av tilsvarende 

kvalitet 

Kun ved 

behov, 

alternativ til 

1A 

 

 

# Teknisk utstyr Status 

2A Beskrivelse av selskapets tekniske utstyr  Obligatorisk 

2B Framlegg av samsvarserklæringen eller attesten for at 

teknisk utstyr tilfredsstiller Samvirkekomponenter det 

er krav om i vedlegg IV nummer 1 i EETS-beslutningen 

Obligatorisk 

 

 

# Kompetanse Status 

3A Beskrivelse av selskapets kompetanse innenfor 

elektronisk trafikantbetaling eller andre relevante 

områder, herunder kundehåndtering. 

Obligatorisk 

 

3B Begrunnelse for hvorfor beskrevet kompetanse anses 

relevant for selskapet som EETS-utsteder 

Obligatorisk 

3C Planlagte prosesser og rutiner for håndtering av 

sikkerhet, personvern og kvalitet 

Obligatorisk 

 

 

# Økonomiske og finansielle forhold Status 

4A Selskapets eierstruktur Obligatorisk 

4B Skatteattest som er mindre enn 6 måneder gammel  Obligatorisk  

4C Regnskap for tre foregående år alt. åpningsbalanse ved 

nyopprettet selskap 

Obligatorisk  

 

 

# Risikohåndteringsplan Status 

5 Dokumentasjon på overordnet plan for risikohåndtering 

med plan for revideringer 

Obligatorisk 
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# Omdømme  Status 

6A Egenerklæringsskjema (vedlegg 1 H-n) 

 

Obligatorisk 

6B Vandelsattest Kun ved 

behov, etter 

forespørsel 

 

 

 

 

 

Sted/dato: ……………………………………………………………….. 

 

Etternavn, Fornavn   ……………………………………………………………… 

 

Tittel: …………………………………………………………… 

 

 

Underskrift: ……………………………………………………………….. 


