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Forside  

Dette er den offentlige side for ATP-materielkontrollen. Her kan du finde typiske informationer om 

sagsbehandlingen, love og regler, kontakt og meget mere.  



Login 
Hvis man kommer fra ATP-materielkontrollens hjemmeside, klikker man på ”Login” i menuen. Hvis 

man kommer fra Virk.dk, klikker man ”Start”.  

Hvis man ikke er logget ind i forvejen i NemLog-in, vil man blive vist en login-side, hvor man kan 

logge ind med NemID nøglekort eller medarbejdersignatur. 

Efter succesfuldt login vil man blive vist en firmaspecifik oversigt over relevante sager. Alt efter 

hvilken virksomhed man repræsenterer, så vil man have forskellige menuer tilgængelige. 



Sagsoversigt 
På oversigten vises de sager, der er relevante for den virksomhed, man repræsenterer. Ved alle 

sager er der vist en status for, hvor langt i sagsbehandlingen de er nået. 



Opret typetilmelding 
For at oprette en typetilmelding vælges ”Opret typetilmelding” på oversigtssiden. Man vil derefter 

blive vist følgende skærmbillede. 

Når alle påkrævede felter er udfyldt klikkes ”Næste”, hvorefter man bliver præsenteret for de 

indtastede felter på opsummeringssiden. 



Tryk ”Opret” hvorefter sagen vil blive oprettet.  

Man vil herefter have muligheden for at udfylde ekstra informationer om materiellet, såsom 

materiellets dimension og fabriksmonteret udstyr. For mere information om dette se ”Rediger 

typetilmelding”.  



Rediger typetilmelding 
Redigering af en typetilmelding foregår i 5 trin, som er:  

1. Stamdata,  

2. Dimensioner,  

3. Fabriksmonteret udstyr,  

4. Afvigelse og  

5. Godkendelse.  

Efter man har oprettet en ny typetilmelding eller åbnet en allerede oprettet typetilmelding på 

oversigten under ”Typetilmeldinger under oprettelse”, vil man blive vist første trin, Stamdata. Man 

kan følge med, hvor langt man er nået i venstre side. 

Første trin, Stamdata, er vist på følgende skærmbillede. Her vises de indtastninger, som blev 

foretaget ved oprettelsen af typetilmelding. Tryk ”Næste” for at fortsætte. 

Næste trin er Dimensioner. Her kan man indtaste dimensioner for materiellet, antallet af døre m.m. 

Tryk ”Næste” for at fortsætte. 



Næste trin er Fabriksmonteret udstyr som på følgende skærmbillede. Her vælges ”Ja” eller ”Nej” ud 

for hver linje. Tryk ”Næste” for at fortsætte. 

Næste trin er Afvigelser som vist på følgende skærmbillede. Her har man mulighed for at skrive evt. 

afvigelser, som materiellet skulle have i forhold til den valgte typetilmelding. Tryk ”Næste” for at 

fortsætte. 



Næste trin er Opsummering. Her har man mulighed for at gemme de indtastede data til senere 

tilpasning ved at trykke ”Gem”, eller indsende sagen til ATP-materielkontrollen for videre 

sagsbehandling ved at trykke ”Indsend”.  

For at kunne indsende sagen til ATP-materielkontrollen er det nødvendigt, at prøvestationen har 

udfyldt deres elektroniske kuldeattest på sagen. For mere information om indtastning af kuldeattest 

se Tilføj kuldeattest. 

Hvis kuldeattesten mangler, vises følgende besked. Indtil kuldeattesten er indtastet af 

prøvestationen, vil det kun være muligt at gemme de indtastede informationer til senere 

indsendelse.  

Efter sagen er indsendt, er det ikke længere muligt at tilføje eller redigere informationer relateret til 

sagen! I så fald skal man kontakte ATP-materielkontrollen, hvis nogle informationer mangler eller er 

forkerte.  



Vis sagsoplysninger 
For en vognmandsvirksomhed er det muligt at se informationer om deres materiel.  

På oversigten er det muligt at trykke på den enkelte kasse, hvorefter en kort oversigt over sagens 

informationer vil blive vist. Eksempel kan ses på følgende skærmbillede. 



Tilføj kuldeattest 
Prøvestationen vil fra deres oversigt kunne trykke på et materiel, hvorfra kuldeattesten vil kunne 

indtastes. Indtastningen er opdelt i 4 trin 

1. Stamdata 

2. Kuldeattest 

3. Upload 

4. Godkendelse 

Når en sag vælges fra oversigten vil første trin, Stamdata, blive vist som på følgende skærmbillede. 

Indtast alle felter og klik ”Næste” for at fortsætte. 

Næste skærmbillede vil være kuldeattest. Indtast felter og tryk ”Næste” for at fortsætte. 

Næste trin, Kuldetestdiagram, vil blive vis

(Ku  
n de første felter er vist)
t som på følgende skærmbillede.  



For hver fil vælges ”Vælg fil…” og derefter én af de 4 ”Tilføj…” knapper derunder. De tilføjede filer 

vises øverst under ”Uploadede filer”. Alle 4 typer filer skal lægges op. Tryk ”Næste” for at fortsætte.  

Næste sider er Opsummering. Her har man mulighed for at gennemse de indtastede data inden de 

indsendes. Hvis alle data er indtastet korrekt, vælges ”Jeg acceptere betingelserne” og trykkes 

”Afslut”. 

Til sidst vises en kvitteringsside hvor man har mulighed for at hente kvittering for sin indsendelse.  
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