Søknadsskjema - AutoPASS-utsteder etter utstederforskriftens § 21 v 1.2, 25. oktober 2019
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 AutoPASS-utsteder etter utstederforskriftens § 21.

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.
#

Generell dokumentasjon

Status

1A

Forretningsplan for virksomhet i AutoPASS Samvirke,

Obligatorisk

som inneholder minimum følgende:
–

Forretningsmodell

–

Markedsstrategi og kundesegmenter

–

Overordnet kundegeografi

–

Budsjett for neste tre års operasjoner i Norge

–

Estimert innkreving for operatører i AutoPASS
Samvirke neste tre år

1B

–

Fremdriftsplan (forutsatt godkjenning)

–

Planlagt organisering og selskapsstruktur

–

Eierstruktur

–

Plan for kundehåndtering og -kontakt

Beskrivelse av søkers prosesser og rutiner, minimum

Obligatorisk

innenfor områdene; sikkerhet, personvern og kvalitet

#

Teknisk utstyr

Status

2A

CE-markeringer med tilhørende samsvarserklæringer

Obligatorisk

for alle relevante krav fra tilstøtende europeiske
direktiver.
2B

Samsvarserklæring fra produsent av OBE som dekker

Obligatorisk

samtlige påkrevde standarder og spesifikasjoner for
AutoPASS Samvirke.
2C

Testrapporter for eventuelle

Obligatorisk

samsvarstester/sertifiseringer, der dette er påkrevd i de
tekniske spesifikasjonene.
2D

Komplett produktbeskrivelse for OBE, med detaljert

Obligatorisk

beskrivelse for den benyttede DSRC modulen, inklusive
typenummer, konfigurasjon og versjonsindikatorer for
hardware og software/firmware.
2E

Egenerklæring på at utsteders systemløsning innehar

Obligatorisk

nødvendig funksjonalitet for å utveksle informasjon
med AutoPASS Hub slik beskrevet i grensesnitts
spesifikasjon, og at det er tilrettelagt for integrasjon
mot AutoPASS Hub.
2F

Bilder av alle visuelle varianter av brikker som

Obligatorisk

utstederen søker å ta i bruk i AutoPASS Samvirke,
nærmere beskrevet i Områdeerklæringens kapittel B
1.1.
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#

Kompetanse

Status

3A

CV(er) på person(er) med ledende stillinger i selskapet,

Obligatorisk

med uthevet relevant kompetanse. Antall skal stå i
forhold virksomhetens størrelse
3B

Begrunnelse for hvorfor uthevet kompetanse er relevant

Obligatorisk

for den planlagte utstedervirksomheten

#

Økonomiske og finansielle forhold

Status

4A

Skatteattest som er mindre enn 6 måneder gammel

Obligatorisk,
kan fravikes
for
utenlandske
selskaper

4B

Regnskap for tre foregående år

Obligatorisk,
unntatt hvis
selskap er
nyere

4C

Garantitilsagn fra et europeisk finansieringsforetak med

Obligatorisk

størrelse og form som beskrevet i Områdeerklæringen
for AutoPASS Samvirke

#

Omdømme

Status

5A

Egenerklæringsskjema for søknad om godkjenning som

Obligatorisk

AutoPASS-utsteder
5B

Vandelsattest

Kun ved
behov, etter
forespørsel

#

Eierskap

Status

6A

Søkers erklæring om at de ikke er et norsk

Obligatorisk

bompengeselskap eller del av et norsk
bompengeselskap.

Sted/dato: ………………………………………………………………..
Etternavn, Fornavn ………………………………………………………………
Tittel: ……………………………………………………………

Underskrift:

………………………………………………………………..
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