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1 Indledning
Denne brugervejledning beskriver sagsbehandlingsprocessen for ansøgning om
råden over vejareal samt den it-mæssige understøttelse heraf. Vejledningen omhandler, hvordan Vejdirektoratets sagsbehandlere behandler rådighedsansøgninger og udsteder rådighedstilladelser.
Nærværende brugervejledning er overordnet opdelt i tre hovedafsnit:
1. Kapitel 2 er introduktion til tilladelsesmodulet i vejman.dk
2. Kapitel 3 beskriver behandling af ansøgning om råden over vejareal i tilladelsesmodulet i vejman.dk
3. Kapitel 4 omhandler systemadministration.
Målet med nye sagsbehandlings-it-systemer er digitalt at understøtte hele sagsbehandlingsprocessen for ansøgning om råden over vejareal (i det følgende kaldet ROV) og at synliggøre arbejder i kort via administrativ stedfæstelse af tilladelser. De nye ansøgnings-it-systemer har til formål at effektivisere sagsbehandlingsarbejdsgangen, minimere tilbageløb i processen og yde en bedre og ensartet service over for ansøgerne.
Den overordnede proces gennemløber it-systemerne WebGT (ansøgerapplikation), Broker (kommunikationstunnel mellem WebGT og vejman.dk) og tilladelsesmodulet i vejman.dk (Vejdirektoratets it-system). Flowet gennem de berørte
systemer er illustreret i nedenstående billede.

I vejman.dk modtages de digitale rådighedsansøgninger fra WebGT af Vejdirektoratets sagsbehandlere i det, der hedder Tilladelsesmodulet i vejman.dk. Udveksling af digital kommunikation fra WebGT til vejman.dk og tilbage sker automatisk (via brokeren) i forbindelse med en handling fra ansøger eller sagsbehandler.
En tilladelse kan behandles digitalt fra ansøgning til og med færdigmeldingen af
arbejdet på vejen.
Vejman.dk lever op til forvaltningsloven i kraft af et komplet arkiveringsspor på
den enkelte sag. Derfor skal sagsbehandlere ikke arkivere ROV-sager i ESDH. I
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tilfælde, hvor sagsbehandler ikke ønsker at arkivere sagen i vejman.dk, men ønsker at arkivere i ESDH, skal ESDH-journalnummeret påføres sagen i vejman.dk.
Arkivering i vejman.dk giver sagsbehandlere mulighed for at søge og lave opslag i gamle sager direkte i vejman.dk, både i eget vejcenter og i andre vejcentre.
Nærværende dokument vil kun beskæftige sig med ansøgning om råden over
vejareal og ikke med ansøgning om gravetilladelser. For information om gravetilladelser henvises der til brugervejledningen for gravetilladelser.
Hvad angår navigation og menustruktur generelt i vejman.dk henvises der til den
generelle brugerdokumentation:
http://www.vejman.dk/vejmandktema.asp?page=dept&objno=219697

1.1 Support
Ved behov for generel support til vejman.dk kontaktes Vejdirektoratets itsupportafdeling, Informatik, på nedenstående:
Telefon: 72 44 33 00
Mail: vejman.dk@vd.dk
Telefonen er åben alle arbejdsdage 9.00-12 og 12.30-15.00
(fredag kun til kl. 14.00).

1.2 Begrebsafklaring
Ansøger: Vil typisk være en entreprenør, der søger om råden over vejareal.
WebGT: Webbaseret it-system, som ansøger bruger til at afsende ansøgning om
råden over vejareal og senere modtagelse af tilladelse.
Sag, rådighedsansøgning og rådighedstilladelse: For myndighed bliver en
ansøgning om råden over vejareal betragtet som en sag. For ansøger kan en
sag enten benævnes som en rådighedsansøgning eller en rådighedstilladelse. Der er tale om en rådighedsansøgning, når entreprenører ansøger Vejdirektoratet om at få råden over vejareal. Rådighedsansøgningen bliver behandlet af
Vejdirektoratets sagsbehandler og af politiet. Når de har godkendt rådighedsansøgningen, udstedes der en rådighedstilladelse, som tilbagesendes til entreprenøren. Begreberne Rådighedsansøgning og Rådighedstilladelse og Sag
vil blive anvendt gennem vejledningen.
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2 Introduktion til Tilladelser
2.1 Navigation og menustruktur i vejman.dk
2.1.1 Introduktion
Du finder adgang til Tilladelser i vejman.dk ved at åbne din internetbrowser og
taste http://www.vejman.dk/. Du logger på vejman.dk via Log på i øverste højre
hjørne i skærmen.
Du finder tilladelsesmodulet i vejman.dk under brugeruniverset Myndighed.
Vælg det faglige emne 'Tilladelser'.

Hvis indgangen er markeret med rødt, er det, fordi du ikke har rettighed til det
faglige emne. Kontakt vejman.dk-brugersupporten med henblik på at få tildelt de
nødvendige rettigheder. Brugersupportens kontaktoplysninger findes i afsnit 1.1
eller på vejman.dk-forsiden.

2.1.2 Opbygning
Tilladelser består af otte sider: Sagsoversigt (startsiden), Søgning, Avanceret
søgning, Udskrifter, Hjælperegistre, Værktøjer, Links og Opsætning.
Sagsoversigten er den første side, der vises, når der klikkes på Tilladelser under
universet Myndighed.
Sagsoversigten er opbygget med en handlingsramme øverst, hvori knapperne
Ny gravesag og Ny rådighedssag findes. Under handlingsrammen er selve
sagsoversigten, der rummer den enkelte vejmyndigheds sager. Man har på sagsoversigten mulighed for at få vist sine sager på et kort, i det omfang sagerne er
stedfæstede. Kortet skal tilvælges på fanen Opsætning, se afsnit 2.1.3 Opsætning af sagsoversigt. Kortet foldes ud ved at klikke på .
Se mere om stedfæstelse af rådighedssager i afsnit 3.2.2 Stedfæst rådighedssag.
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ud for sagen. Herefter åbner sagen i et nyt

Identifikationstop

Handlingsramme
Faneblade

Sagssiden er bygget op af tre elementer.
Øverst er identifikationstoppen, der viser nogle grundlæggende informationer
om sagen.
De informationer, der ikke kan redigeres i identifikationstoppen, er data påført i
forbindelse med oprettelsen eller data hentet fra sagens faneblade, som er det
nederste element på siden. Fanebladene indeholder den detaljerede information
omkring sagen – fra oprettelse til politisamtykke.
I midten er handlingsrammen, der viser, hvilken status sagen har, samt de tilgængelige handlinger i forhold til sagens status. Vær opmærksom på, at knapperne i handlingsrammen derfor varierer.
Nederst er faneblade, som er opdelt for hvert af de overordnede områder af oplysninger, der skal udfyldes til sagen.
En ny sag får automatisk tildelt et Tilladelsesnr. Den består af et årstal og et
fortløbende nummer, f.eks. 11-00361 (År-fortløbendenr.).
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På sagen findes også ansøgningens WebGTnr. Det består af ansøgers log-in id
og et fortløbende løbenr., f.eks. 9000-600 (log-in id – fortløbende løbenr.).

2.1.3 Opsætning af sagsoversigt
På siden Opsætning kan den enkelte bruger tilpasse sin egen sagsoversigt, så
den indeholder de mest relevante oplysninger i forhold til brugerens opgaver. Det
er også her, man vælger, om man vil se sine sager på kort i sagsoversigten, ved
at sætte hak i "Vis kort". Bemærk, at det er nødvendigt at logge ud af vejman.dk
og ind igen, for at ændringen i kortvalg slår igennem på sagsoversigten.

Der er to typer af afkrydsningsmuligheder. Der, hvor afkrydsningsmuligheden er
vist med en cirkel, kan man kun vælge ét emne. Der, hvor afkrydsningsmuligheden er vist med en firkant, kan man vælge så mange emner, man har lyst til.
Brugerens valg gemmes ved at vælge en af de andre faner, f.eks. Sagsoversigt.
Hvis man kun behandler rådighedsansøgninger, anbefales det, at der ikke vælges 'Gravespecifikke felter'.

2.2 Fremsøg, eller udskriv en sag
Der kan i Tilladelser søges efter sager på tre forskellige måder: Enten via Sagsoversigt, siden Søgning eller via siden Avanceret søgning. Herudover kan
man udskrive en gruppe af sager, f.eks. sager med manglende færdigmelding,
på siden Udskrifter.
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2.2.1 Sagsoversigten
Sagsoversigten kan sorteres ved at klikke på en kolonneoverskrift.
Skal man finde en specifik sag, kan man benytte dropdown-menuen ved søgefeltet øverst til at søge på Tilladelsesnummer, Journalnummer, WebGTnummer, Ans. Journalnr., Ans. Sagsmappenr eller Ansøgt på vejnavn. Sættes
flueben i Søg i alle sager, søges der også i de sager, du ikke har valgt at få vist i
din sagsoversigt.

2.2.2 Søgning
Søgning er især anvendeligt i forhold til at fremsøge en gruppe af sager ud fra
en række selvvalgte kriterier (f.eks. vejnavn eller firmanavn) eller prædefinerede
valgkriterier (f.eks. status eller rolle).
En søgning kan foretages enten i boks 1 ("Vælg eventuelt vej eller vejgruppe,
hvorpå sager er stedfæstet") eller i boks 2 ("Vælg anden afgrænsning") eller en
kombination af begge. Man skal dog være opmærksom på, at afgrænsning i boks
1 medfører, at man udelukkende søger i stedfæstede sager (læs mere om stedfæstelse i afsnit 3.2.2 Stedfæst rådighedssag).
Vælg den ønskede afgrænsning, og klik på Søg.
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2.2.3 Avanceret søgning
For generel brug af avanceret søgning henvises til brugervejledningen for denne:
http://www.vejman.dk/vejmandktema.asp?page=dept&objno=219697
Særligt for tilladelser skal man være opmærksom på, at hvis man afgrænser på
vejoplysninger, søges der kun i stedfæstede sager. Vælger man derimod kun parametre fra Tilladelsesmappen i parameterhierarkiet, søger man i alle vejmyndighedens sager.

2.3 Udskriv en sag
På siden Udskrifter er det muligt at udskrive grupper af sager ud fra forskellige
afgrænsninger, f.eks. manglende færdigmeldinger fra en bestemt ledningsejer eller manglende færdigmeldinger på sager, hvis slutdato er overskredet.
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Afgrænses der i boks 1, søges der kun i stedfæstede sager. Undlader man at afgrænse i boks 1, søges der i alle sager.
En udskrift dannes ved at vælge Gravetilladelser i boks 2: Vælg emne, derefter vælges en udskrift samt nogle afgrænsningskriterier. Afslut med at trykke
på knappen Print.
Udskriften dannes som en pdf-fil.
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2.4 Vilkår
Til Tilladelser er knyttet en række hjælperegistre. Hjælperegistrene findes på siden Hjælperegistre.

Tilføj vilkår anvendes i udgangspunktet ikke for ansøgning om råden over
vejareal. Der refereres i stedet til vejreglerne.
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3 Behandl en ansøgning om råden over vej
Der skelnes i nærværende kapitel mellem en manuelt oprettet sag i tilladelsesmodulet og en digitalt oprettet sag fra WebGT. Overordnet set vil der kun være
tale om manuel oprettelse af sager i en overgangsfase til nyt system, eller hvis
WebGT i en kortere periode ikke fungerer og derved ikke kan anvendes til at afsende digitale ansøgninger. For manuel oprettelse af en sag/ansøgning, se afsnit
3.6.

3.1 Tilknyt sagsbehandler
Første trin i behandlingen af en digitalt modtaget ROV-sag er tilknytning af en
sagsbehandler. Det gøres på følgende måde:
•
•
•
•

Åbn en sag med status Ubehandlet
Klik på knappen Tilknyt sagsbehandler i handlingsrammen
Dine initialer vil nu fremgå i identifikationstoppen (se blå cirkel)
Sagen skifter samtidig status til Under behandling.

Man kan altid ændre sagsbehandleren ved at vælge en anden fra vejmyndigheden i drop-down-menuen i identifikationstoppen og herefter klikke Gem.

3.2 Ret i, eller tilføj data
Ændringer gemmes ved at klikke på knappen Gem i handlingsrammen og fortrydes ved at klikke på knappen Fortryd ændringer. Ændringer kan dog ikke fortrydes, efter der er trykket på Gem.
Nedenfor beskrives kort, hvordan der kan tilføjes data på fanerne Rådighedssteder, Interessenter, Vilkår, Bemærkninger og Dokumenter. Det er i tilfælde,
hvor sagen mangler enkelte oplysninger, at rettelser foretages, oftest i samråd
med ansøger.
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3.2.1 Tilføj et rådighedssted
•
•
•
•
•
•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Rådighedssteder
Skriv et nyt vejnavn i boksen under det eksisterende vejnavn
Klik på TAB-tasten på tastaturet
Udfyld øvrige relevante felter
Klik eventuelt på , og udfyld relevante felter
Afslut med et klik på Gem

3.2.2 Stedfæst rådighedssag
En digital sag vil blive forsøgt stedfæstet, når den modtages fra WebGT. Sager, som er stedfæstet af systemet, markeres med et gult Danmarkskort i
sagsoversigten, mens sager, som er stedfæstet manuelt, markeres med et
grønt Danmarkskort.
Alle sagsbehandlere har pligt til at stedfæste alle modtagne sager, så
vidt det er muligt. Det skyldes, at kun de stedfæstede sager vises i Vejdirektoratets oversigtskort over samtlige vejarbejder.
En sags stedfæstelse kan ændres eller oprettes på følgende måde:
•
•
•
•

•

•
•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Rådighedssteder
Klik på
ud for vejnavnet
Indtast eventuelt mere detaljeret information; der skal som minimum angives adm. vejnr. og vejdel. Vejnavnet er ikke relevant for den adm.
stedfæstelse.
Klik på Søg

Vælg en strækning i den midterste boks, og tryk på Vælg
Juster eventuelt i Nuværende stedfæstelse i fra- og til-kilometreringen,
så den er identisk med den ansøgte
Afslut med et klik på Gem og Luk
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Når sagen er korrekt adm. stedfæstet, vil den også være geografisk
stedfæstet, blive vist i kortet og blive vist med et grønt ikon i sagsoversigten.

Når en sag stedfæstes, vil sagen automatisk få tilføjet det administrative
vejnummer, vejstatus, rutenummer samt distrikt (såfremt disse oplysninger er
registreret på vejnettet).

3.2.3 Tilføj en interessent
•
•
•
•
•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Interessenter
Angiv Type (person el. firma) i den tomme linje
Udfyld firmanavn eller personnavn
Klik på , og udfyld relevante felter, under Roller vælges, hvilke(n) rolle(r) personen/firmaet har
Afslut med et klik på Gem

3.2.4 Interessentmatch
Man kan gemme og hente interessenter fra et interessentregister. Lokaladministratoren kan give en brugeradgang til interessenter via supporten:
•
•
•
•

•

•

Åbn en sag.
Klik på fanen Interessenter.
Angiv Type (person el. firma) i den tomme linje.
Klik på , og udfyld dele af firmanavn eller navn på personen. Tryk på
knappen "Match med interessentregistret". Hvis der findes et match, vises det nederst i boksen. Tryk på den ønskede kontakt, og tryk derefter
på knappen "Overfør data" for at få overført kontaktoplysningerne til sagen.
Knappen "Indsæt kontakt i interessentregistret" anvendes, når man ønsker at tilføje en ny interessent til registret. Udfyld de relevante felter, og
tryk på knappen.
Afslut med et klik på Gem.
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3.2.5 Tilføj et vilkår
•
•
•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Vilkår
Klik på Tilføj nyt
Vælg et standardvilkår fra valglisten til venstre
eller

•
•

Skriv et selv ved at skrive en overskrift i boksen, og klik på
skriv tekst
Afslut med et klik på Gem, uanset om du har valgt et standardvilkår eller
skrevet dit eget

Tilføj vilkår anvendes som udgangspunkt ikke for ansøgning om råden
over vejareal. Der refereres i stedet til vejreglerne.

3.2.6 Tilføj en bemærkning
•
•
•
•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Bemærkning
Klik på Tilføj
Indtast en bemærkning
Klik på Gem

Alle bemærkningerne, der tilføjes i handlingsrammen under sagsforløbet i forbindelse med godkendelser, afvisninger og færdigmeldinger, vil også kunne ses på
fanen Bemærkninger.
Det er muligt at slette bemærkninger, som sagsbehandlere har tilføjet. Det er ikke muligt at slette bemærkninger fra ansøger.

3.2.7 Dan politiblanket
•

•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Dokumenter
Klik på tasten Dan blanket til politiet
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•

Filen oprettes og placeres under dokumenter

•
•

Filen åbnes ved at markere linjen og klikke på tasten Vis
Fra den åbne pdf-fil er det muligt at gemme dokumentet på et drev eller
skrivebordet og efterfølgende sende til den respektive blanket til politimyndighed.

Hvis ansøger har vedhæftet afmærkningsplaner på sagen, skal disse afmærkningsplaner gemmes på skrivebordet og vedhæftes mailen til politiet. Det betyder, at hver enkelt afmærkningsplan skal åbnes fra tilladelsesmodulet og gemmes på skrivebordet.
Ved forlængelser vil politiblanketten indeholde den nye slutdato, hvis man trykker
'Dan blanket til politiet'.
En eventuel dialog med politiet kan med fordel arkiveres på sagen. Dialogen
vedhæftes sagen, jf. afsnit 3.2.8 Vedhæft et dokument.

3.2.8 Vedhæft et dokument
Når en sag modtages i tilladelsesmodulet, vil der altid være vedhæftet en pdfansøgningskvittering på baggrund af den oprindelige ansøgning:

Øvrige dokumenter kan vedhæftes til sagen:
•

•
•
•
•

Åbn en sag
Klik på fanen Dokumenter
Klik på Vedhæft
Find filen ved at klikke på Browse
Efter valg af fil kan du bestemme, om filen skal ud til ansøger, eller om filen kun har interesse for Vejdirektoratet. Ved angivelse af flueben i feltet
Privat kommer det vedhæftede bilag ikke ud til ansøger. Feltet står som
standard til ikke at være privat (dvs. uden flueben påført).
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Indtast eventuelt en kommentar til det vedhæftede dokument
Klik på Vedhæft
Afslut med et klik på Gem.

Alle dokumenter, der vedhæftes i handlingsrammen under sagsforløbet i forbindelse med godkendelser, afvisninger og færdigmeldinger, vil også kunne ses på
fanen Dokumenter.
Den godkendte politiblanket fra politimyndigheden skal vedhæftes sagen. Derved
sendes den automatisk til ansøger sammen med den oprettede tilladelse. Det
gøres ved at vedhæfte dokumentet som beskrevet i det ovenstående samt at lade feltet Privat være tomt.
Mailkorrespondance med politiet skal også gemmes på sagen. Det gøres ved at
sige Gem som til mailen i Outlook, gemme mailen på f.eks. skrivebordet og efterfølgende vedhæfte filen til sagen som beskrevet i ovenstående. Politikorrespondance skal markeres som Privat på sagen, såfremt ansøger ikke skal have
adgang til at læse den.

3.3 Godkend en sag
En sag kan godkendes, når der er tilknyttet en sagsbehandler til sagen. Først
skal du imidlertid tage stilling til, om sagen har medierelevans. Det afgør du fra
nedenstående definition:
Arbejder, som skal meddeles medier, hvor feltet Medierelevans skal udfyldes:
1) Arbejder med restriktioner i form af spærrede spor, hastighedsbegrænsning,
overledning, indsnævret kørebane, højderestriktion etc.
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Restriktioner, som har konsekvenser for særtransporter, skal beskrives – enten
som en vedhæftet fil eller i bemærkningsfeltet.
Arbejder, som ikke skal meddeles medier, og hvor feltet Medierelevans ikke
skal udfyldes:
1) Arbejder uden for kørebanen.
2) Arbejder i et eksisterende anlægsområde, som ikke ændrer på de overordnede trafikale gener.
3) Bevægelige arbejder over en længere strækning, som kun pågår kortvarigt i
perioden.
4) Reparationsarbejder, som kun pågår kortvarigt i ansøgte periode.
Herefter kan sagen godkendes:
•
•
•

•
•

Vælg en sag med status Under behandling
Klik på Godkend
Udfyld eventuelt en bemærkning, og/eller vedhæft et dokument. F.eks.
bemærkninger om at myndighed har givet dispensation for spærretider.
Afslut med et klik på OK
Sagens status skifter til Godkendt.

Når en sag er blevet godkendt, dannes der automatisk en rådighedstilladelse i
pdf, der sendes digitalt til ansøger. Er sagen en manuelt oprettet, skal filen udskrives og sendes til ansøger:

•
•
•
•
•

Klik på fanen Dokumenter
Klik på tilladelsen
Klik på Vis
Klik på Åbn i dialogboksen
Herefter kan tilladelsen skrives ud fra Adobe Reader.

OBS! Du kan tilføje din vejmyndigheds e-mail-adresse til tilladelsen – se afsnit 4
Systemadministration.
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3.4 Afvis en sag
En sag kan afvises, når der er tilknyttet en sagsbehandler til sagen. En sag afvises f.eks. på grund af mangelfulde oplysninger om vejarbejdet i ansøgningen eller ved ansøgning hos forkert myndighed:
•
•
•
•

•
•

Vælg en sag med status Under behandling.
Klik på Afvis.
Udfyld en bemærkning med årsag til afvisningen. Dette felt skal altid udfyldes ved afvisning.
Vedhæft eventuelt et dokument.
Afslut med et klik på OK.
Sagens status skifter til Afvist.

Ansøger modtager en digital afvisning. Ud fra bemærkningen om årsagen til afvisningen kan ansøger kopiere den afviste sag til kladder, rette ansøgningen og
gensende denne. Afviste sager får et nyt nummer, når de genfremsendes af ansøger.

3.5 Forlæng en sag
En sag kan forlænges af ansøger, så længe den er godkendt. Ansøger søger om
forlængelse via WebGT, og når forlængelsen modtages, skifter status fra Godkendt til Ansøgt forlænget:
•
•
•

Vælg en sag med status Ansøgt forlænget
Ansøger har angivet, hvilken dato der ønskes forlænget til
Klik på enten Afvis forlængelse eller Godkend forlængelse, afhængig
af om vejen er til rådighed, og det ikke er til gene for fremkommeligheden. Ved godkendelse genereres der automatisk en ny tilladelse med
samme tilladelsesnummer, men med en ny slutdato.

•
•

Der skal udfyldes en bemærkning
Vedhæft eventuelt et dokument
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I identifikationstoppen vil den nye godkendte forlængelses slutdato fremgå af feltet Forlænget til
Afslut med lukke sagskortet
Sagens status ændres igen til Godkendt.

Detaljer omkring forlængelsen vil fremgå på fanen Forlængelse. Ved en forlængelse bliver der dannet en ny tilladelse, som både kan findes på fanen Dokumenter og på fanen Forlængelse. For manuelle ansøgninger gælder det, at tilladelsen skal sendes manuelt til ansøger. For digitale ansøgninger gælder det, at
tilladelsen sendes elektronisk til ansøger via WebGT.

3.6 Opret manuelt en sag
Ved modtagelse af en ansøgning om ROV i pdf eller Word skal denne indtastes
manuelt via tre steps i tilladelsesmodulet:
•
•
•
•
•
•

Klik på Ny rådighedssag i sagsoversigten
Tre steps skal gennemgås og udfyldes med oplysninger for manuel oprettelse af en sag: Sagsdata, Steder og Interessenter
Udfyld felterne med oplysningerne fra den modtagne ansøgning gennem
de tre steps
Felter med * skal udfyldes
Klik på Næste efter hvert step
Step tre afsluttes med at klikke på tasten Opret Sag.

Sagen er oprettet og har fået et fortløbende sagsnummer. Sagen er placeret i
sagsoversigten sammen med de øvrige sager. Efterfølgende fremfindes sagen
og behandles, jf. afsnittene 3.2.1 til 3.2.8.
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4 Systemadministration
Systemadministration vælges i topbjælken i vejman.dk. Herefter vælges fanen Tilladelser. Det er kun lokaladministratoren, der har adgang til systemadministration.

4.1 Generelle indstillinger
Modtager vejmyndigheden ansøgninger digitalt via WebGT, kan man her vælge
at få anmeldelser registreret med status Godkendt automatisk. Som standard er
denne funktion ikke aktiv.

4.2 Tilføj vejmyndighedens adresse til en tilladelse
Der kan tilføjes en adresse til de blanketter, systemet automatisk danner i pdf,
f.eks. når en sag godkendes – se afsnit 3.3 Godkend en sag:
•
•
•
•
•

Klik på Systemadministration i menuen i topbjælken i vejman.dk
Klik på fanen Tilladelser
Vælg din vejbestyrelse i listen
Indtast adresseoplysninger eller myndigheds e-mail-adresse
Klik på Gem.

4.3 Opsætning til modtagelse af digitale ansøgninger fra WebGT
Hvis vejmyndigheden ønsker at kunne modtage ansøgninger elektronisk fra
WebGT, skal der rettes henvendelse til Vejdirektoratets brugersupport for hjælp
til dette: http://www.vejman.dk/brugersupport.asp
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