Veiledning for bruk av

ÅRSPRØVEKJENNEMERKER

Tildeling og bruk
av årsprøvekjennemerker
Årsprøvekjennemerker kan tildeles virksomhet eller person
som har stadig bruk for slike kjennemerker i sin virksomhet,
på grunnlag av skriftlig søknad hvor behovet dokumenteres.
Behovet må være så stort at det ikke er hensiktsmessig å
bruke dagsprøvekjennemerker. I tvilstilfeller må behovet
dokumenteres etter en tids bruk av dagsprøvekjennemerker
(antall kjøresedler).
Årsprøvekjennemerke skal bare brukes i nærvær av inne
haver eller innehavers ansatte. Kunde kan allikevel bruke
forhandlers årsprøvekjennemerke i forbindelse med regis
trering av kjøpt kjøretøy eller når kjøringen skjer i prøve-/
demonstrasjonsøyemed og brukens varighet ikke overstiger
24 timer for hver enkelt kunde og hvert enkelt kjøretøy. Det
er ikke tillatt å fylle ut flere kjøresedler, hver med varighet på
24 timer, og så la en kunde bruke årsprøvekjennemerket ut
over 24 timer.
Bruk av årsprøvekjennemerke på kjøretøy som er til salgs hos
kjøretøy-forhandler ved kommisjon eller fullmaktssalg, anses
å være i henhold til forskriften så lenge de øvrige vilkårene i
forskriften er oppfylt (dvs. utfylling av kjøreseddel, brukens
varighet osv.)

Generelt
Registreringspliktig kjøretøy kan flyttes, prøves, demonstreres
eller kjøres i forbindelse med registrering uten å være regis
trert, og kjøretøyet skal da ha prøvekjennemerke.

Bruk av prøvekjennemerke til annet formål
er forbudt. Kjøretøy med prøvekjenne
merke kan ikke benyttes til ordinær
transport av personer eller gods.
Prøvekjennemerker kan heller ikke
benyttes til følgende: kjøring til, fra
eller på bane, alle former for billøp,
øvelseskjøring, russetreff, prøving
over flere dager av forhandlers kunde,
ordinær bruk av campingvogn og
på kjøretøy som aldri vil kunne bli
registrerert i Norge.
Under all kjøring med prøvekjenne
merke skal utfylt kjøreseddel medbringes.
Ny kjøreseddel skal utfylles for hver tur
som skal kjøres.
Kjøretøyet må være i forsvarlig stand.
Prøvekjennemerker kan kun benyttes på uregistrert
kjøretøy (avregistrert i Autosys/Autoreg – ikke tilstrekkelig å
kun demontere skilter).

Kjøreseddel og dokumenter som
skal medbringes under kjøring
Det skal utstedes kjøreseddel for den enkelte kjøring.
Gjenpart av kjøresedler skal oppbevares hos innehaveren av
årsprøvekjennemerkene i minst ett år.
Ved kjøring skal korrekt utfylt kjøreseddel og vognkort alltid
medbringes, og kunne fremlegges for Statens vegvesen, politi
eller tollvesen ved kontroll.
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Bruk av prøvekjennemerker
i utlandet
Norske prøvekjennemerker kan benyttes i Sverige,
Danmark og Finland uten spesiell tillatelse. Trafikk
forsikringen for både årsprøvekjennemerker og dags
prøvekjennemerker dekker slik kjøring.
Norske prøvekjennemerker gjelder ikke ved kjøring i andre
land enn ovennevnte.
Det er imidlertid ikke hensikten at norske prøvekjenne
merker skal utstedes for kjøring internt i et annet land.
Forøvrig gjelder samme regler for bruk av prøvekjenne
merker i utlandet som i Norge.

Øvrig informasjon
Regionvegkontoret kan inndra årsprøvekjennemerker når
vilkårene for å bli tildelt slikt kjennemerke ikke lenger er
tilstede.
Denne veiledningen er ment som en kortfattet veiledning
til daglig bruk, og gir ikke uttømmende informasjon om
lover og regelverk knyttet til bruk av prøvekjennemerker.
Komplett regelverk finnes hos Statens Vegvesen.

