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Ansvarlig: 
Bjørn Inge Olberg 
ADA70 Kjøretøy registrering 

Godkjent dato: 
27.11.2020 

Godkjent av 
Heidi Øwre, ADA70 Kjøretøy registrering 
Espen Andersson, ADA00 Kjøretøy 

Dokumenttype: 
Internt krav 
Dokumentkategori: 
Sjekkliste - internt krav 

Merknader: 

Obligatoriske kontrollpunkter av bil for tunge kjøretøy (TS1), ved første 
saksbehandlingsrunde 

Samhandling 

TS1-rollen skal som hovedregel ikke underkjenne den anbefaling som saksbehandler (TS0) i 
dokumentgodkjenningsenheten har lagt til grunn med bakgrunn i de innsendt 
dokumentasjoner, med mindre byggemønsteret er i uoverensstemmelse med de innsendte 
dokumentene. I slike tilfeller skal saksbehandler (TS1) fatte negativt vedtak. 

Er det behov for avklaringer i spesielle tilfeller skal det opprettes samhandling mellom TS0 
og TS1, kunden skal ikke involveres i denne prosess.  

Avdekkes det formelle feil i saksbehandlingen av saksbehandler i dokumentenheten (TS0), 
skal (TS1) straks opprette dialog mellom saksbehandlerne eller med koordinator. Eksempler: 
feil godkjenningstype, feil klassifisering, feil status på kjøretøyet nytt/brukt, feil første 
gangs registreringsdato. 

Kjøretøyets understellsnummer: 

Endringslogg 
Versjon Dato Endring utført av 

1. 25.05.2020 bjoolb Dokument lagt inn i MKH 

2. 23.11.2020 bjoolb Revisjon av kontrollpunktene og 
tekst under Samhandling 

3. 03.03.2021 bjoolb Endret struktur, utforming og 
innføring av flervalgsbokser 
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Administrative kontrollpunkter 

☐ TOLLKORT:
Kontroller at følgende felter er utfylt på originalt tollkort:
• Understellsnummer
• Merke
• Type
• Tollvesenets attestasjon/referanse/merknader
• Registreringsdato; gjelder kun bruktimportert kjøretøy

☐ VAREEIER:
Verifiser vareeier eller fullmakt opp imot vedkommende som fremstiller kjøretøyet

☐ KVITTERING:
Kontroller at kvittering for betalt myndighetskontroll viser;
• Korrekt gebyr
• Samsvar mellom angitt understellsnummer og fremstilt kjøretøy

☐ KOMMENTARER:
Sjekk kommentarfeltet for anmerkninger fra TS0, påpekte
kontrollpunkter skal gjennomføres

☐ DISPENSASJON:
Avklar om kjøretøyet er omfattet av en teknisk dispensasjonssøknad

☐ UNNTAS OFFENTLIGHET:
Avklar om enkelte dokumenter, som opprettes av TS1, eks. bilder av kjøretøyet eller
komponenter skal unntas offentlighet, gjennomfør skjerming.

☐ BILDER:
Gjennomfør fotografering av kjøretøyet, bildene skal ha god kvalitet
• Bilde skrått forfra og bakfra
• Bilde av understellsnummer
• Bilde av kilometerstand, ved bruktimport

Ut over disse obligatoriske bilder vil ytterligere redegjørelse og eksemplifisering fremkomme i 
sjekklistens «Vedlegg». 

☐ SIGNERE & SCANNE:
Tollkortet stemples, signeres og skannes. Skannet dokument legges inn i AKG

☐ SLUTTFØRING:
Sluttfør godkjenningsprosessen i AKG med vedtak
• Positivt vedtak genererer godkjenningsattest
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Kjøretøytekniske kontrollpunkter 

 
VERIFISERING 
 
☐  Verifiser at kjøretøyets byggemønster er iht. den dokumentasjon som er 
 godkjent og iht. de tekniske data som fremkommer i AKG (Verifiseringen skal 
      ikke omfatte en helt ny og selvstendig dokumentvurdering av 
 teknisk saksbehandler) 
 
 
DISPENSASJON 
 
☐  Omfatter kjøretøyet en teknisk dispensasjon skal disse forhold tas hensyn til og 

verifiseres   
 
 
VEKTER 
 
☐  Veie, beregne og fastsette korrekte egenvekter i AKG  
 
☐  Kjøretøyet skal veies med alle aksler nede, iht. for. 1230/2012, vedlegg 1C ,     
      margnr. 2.1.3.  
 
☐  Trekkbil, fastsett tillatt koplingslast. 

Se MKH7356319 vedrørende U-verdi på henholdsvis svingskive og 
sleide/monteringsplate 

 
 
BREMSER 
 
☐  Funksjonskontroll av bremser, gjelder bruktimportert kjøretøy og flertrinns   
      byggemønster som har omfattet endringer av originalt bremsesystem.  
      Utvidet kontroll ved avdekking av åpenbare feil og mangler. 
 
☐  Kontroller monteringen av bremseslanger og rør mht. slitasje, varmepåvirkning og 
         klamring for å avdekke åpenbare feil og mangler  
 
 
HYDRAULIKK 
 
☐  Kontroller montering av hydraulikkslanger og rør mht. slitasje, varmepåvirkning og 
      klamring for å avdekke åpenbare feil og mangler 
 
 
EKSOSANLEGG 
 
☐  Kontroll av eksosanlegg mht. modifisering/ombygging 
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LYS/VARSELLAMPER 

☐ Funksjonskontroll av lys og påkrevde varselinnretninger
• Varsellamper (rød/grønn) for fjernbetjent tilhengerkopling montert iht.

EF-typegodkjenning (Vanligvis plassering; varsellampen plassert i førerhuset og i
førerens synsfelt)

• Varselinnretninger for hydrauliske systemer

DIMENSJONER 

☐ Verifiser/korriger kjøretøyets dimensjoner og akselavstander iht. rettsaktens krav
og opp imot data i AKG

FABRIKASJONSPLATE 

☐ Verifiser samsvar mellom platens innhold opp imot:
• Kjøretøyets innpregede understellsnummer
• Tekniske data som fremkommer i AKG
• Bekreft forholdet i Hallkontroll bildet

TILHENGERFESTE 

☐ Avdekk om komponenter i trekkdelen/sleidebane er modifisert/endret iht
dokumentasjon

☐ Er tilhengerfeste omfattet av selvbygde komponenter eks. trekkbjelke, kulekoblinger

☐ Verifiser at det er samsvar mellom kapasitetsverdiene på følgende kombinasjoner:
• Tilhengerkobling og trekkbjelke
• Svingskive, sleidebane og monteringsplate
• Tilhengerkobling og gavlsats

Se også: MKH7356319 – Fastsettelse av vekter for trekkbil med påmontert svingskive 

☐ Verifiser tilhengerkoplingens/trekkbjelkens spesifikasjoner på merkeplatene og
data i AKG
• Kontroller trekkdelens U-verdi
• Kontroller trekkdelens D-verdi
• Kontroller trekkdelens Dc-verdi
• Kontroller trekkdelens S-verdi
• Kontroller trekkdelens V-verdi
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UNDERKJØRINGSHINDER 

☐ Avdekk om komponenter i underkjøringshinderet er modifisert/endret iht.
dokumentasjon

Er underkjøringshinderet omfattet av selvbygde komponenter

☐ Verifiser komponentene i underkjøringshinderet opp imot dokumentasjon

SIDEHINDER 

☐ Avdekk om komponenter i sidehinderet er modifisert/endret iht.
dokumentasjon

☐ Er sidehinderet omfattet av selvbygde komponenter

☐ Verifiser komponentene i sidehinderet opp imot dokumentasjon

TILLEGG UTOVER SJEKKLISTEN 

Saksbehandler skal utføre ytterligere kontrollvirksomhet utover sjekklistens innhold når 
saksbehandler mener dette er påkrevd for det aktuelle kjøretøy/byggemønster  

Kontrollørens underskrift       Dato 

Øvrige opplysninger knyttet til utfyllingen av sjekklisten:
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