Til kontrollorganene

Bruk av manuell kontrollseddel ved PKK
Manuell kontrollseddel skal kun brukes når det ikke er mulig å få utført ordinær PKK fordi
PKK-registeret ikke finner at kjøretøyet skal ha PKK. Dette gjelder kun i følgende tilfeller:
•

Omregistrering av kjøretøy registrert til bruk utenfor offentlig veg, til ordinær bruk
på offentlig veg (kjennemerke på sort bunn). Dette gjelder kjøretøy som har vært
registrert på såkalte «anleggsskilt» eller «rallyskilt» - jfr Forskrift om bruk § 2-5, og
som skal omregistreres til ordinær bruk på veg. Disse kjøretøyene har vært unntatt
fra PKK – jfr PKK-forskriften §4, pkt b, og disse kjøretøyene finnes derfor ikke i
PKK-registeret.

•

Omregistrering av kjøretøy til ordinær bruk som har vært registrert på Forsvaret
(kjennemerke på gul bunn) - jfr Forskrift om bruk § 2-5. Disse kjøretøyene har vært
unntatt fra PKK – jfr PKK-forskriften §4, pkt d, og disse kjøretøyene finnes derfor
ikke i PKK-registeret.

•

Registrering av kjøretøy som tidligere har vært registrert i Norge men som ikke
kommer frem i registeret. Dette gjelder for kjøretøy som tidligere har vært registrert i
Norge men som har vært avskiltet så lenge at de ikke ligger inne i
motorvognregistret. De vil dermed heller ikke finnes i PKK-registeret.

Kontrollseddelen er laget for elektronisk utfylling. Den skal underskrives og stemples av
kontrollorgan, og kontrollseddel uten gyldig underskrift og stempel anses som ugyldig.
Den manuelle kontrollseddelen skal som nevnt kun brukes i de opplistede tilfellene, og det er
Statens vegvesen/trafikkstasjonene som har behov for den ved omregistrering. Statens
vegvesen kan kun legge til grunn en godkjent PKK og har ikke noe nytte av en slik manuell
kontrollseddel med mangler kode 2 og 3. Denne type kontrollseddel skal derfor kun utstedes
av kontrollorgan når kjøretøyet er PKK-godkjent.
En manuell kontrollseddel er gyldig i 5 måneder etter utstedelse. Dersom det er over 5
måneder siden kjøretøyet ble godkjent, skal kontrollseddelen anses som ugyldig og ny
kontroll må foretas. Kopi av kontrollseddelen må oppbevares av kontrollorganet i to år etter
gjennomført kontroll.
Opplysningene om kjøretøyene skal fylles ut som vanlig så langt dette er mulig, men noen av
opplysningene kan være vanskelige å finne. Dersom de ikke er kjent kan disse feltene stå
åpne. I rubrikken «Kjennemerke» føres inn det kjennemerke som kjøretøyet har/har hatt.

