Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Trafikant og kjøretøy

Lars-Inge Haslie / 92820223

20/95788-1

Deres referanse:

Vår dato:
27.05.2020

Trafikalt grunnkursbevis i digital postkasse
Det er et krav i trafikkopplæringsforskriftens § 2-1.Krav til elev under øvingskjøring, at den
som øvingskjører medbringer et bevis for fullført trafikalt grunnkurs.
Det har vært to mulige bevis å fremvise til nå. En papirversjon med underskrift og stempel
fra Statens vegvesen, og et elektronisk ved innlogging på vegvesen.no.
Dette vil fortsatt være gjeldene bevis, men det åpnes nå for flere elektroniske måter å
dokumentere at man har fullført trafikalt grunnkurs.
Nye elektroniske bevis
Fra og med torsdag den 28. mai vil de trafikale grunnkursbevisene bli sendt til elevene
elektronisk, og for de som har en digital postkasse vil bevisene kunne fremvises fra
postkassens applikasjon. Det er to digitale postkasser som har tilrettelagt for bevisene,
Digipost og eBoks.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen

Kontoradresse

Fakturaadresse

Brynsengfaret 6A

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Bevisene vil, etter at brukeren har logget seg inn i postkassen, fremstå slik i applikasjonen:



Det vil tydelig fremgå på bevisene om de er gyldige



Hvis eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs i lys årstid, vil det stå
gyldighetsperiode



Elevens navn og personnummer fremkommer på beviset, og det skal også fremvises
annen gyldig legitimasjon
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De tidligere papirbevisene vil fortsatt være gyldig, men siden all kommunikasjon nå vil være
elektronisk, vil det tidligere beviset erstattes med dette brev som brukeren selv kan skrive ut
fra Altinn.

Vi ber om at dette blir gjort kjent for det personell som i sitt arbeid vil ha behov for denne
informasjonen.

Med hilsen
Trafikant – Opplæring

Dag Terje Langnes
seksjonssjef
Lars-Inge Haslie
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
ATL - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
POLITIDIREKTORATET, Postboks 2090 Vika, 0031 OSLO
Trafikkforum, Postboks 83, 2021 SKEDSMOKORSET
UTRYKNINGSPOLITIET, Postboks 100, 3291 STAVERN

