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Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver   
  
Hei! 

Sender dere en kort presisering av gjeldende smittevernstiltak i forbindelse med gjennomføring av 

praktiske førerprøver på våre trafikkstasjoner: 

Alle prøvesteder har nå grønt smittevernsnivå: 

• Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak.  

• Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå.  

• Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den 
enkelte.   

Smittevernråd for befolkningen - FHI   

 
Generelle smittevernråd som gjelder for alle (kilde: FHI) 

• Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil 
begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19. 

• Ved luftveissymptomer: Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav 
terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og de som har 
gjennomgått covid-19.  Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer 
anbefales du å holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. 

• Holde avstand der det er mulig 

• God håndhygiene 

• Gode hostevaner  

 Øvrige retningslinjer:   

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres 
på vegvesen.no/dinside.   
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/
http://www.vegvesen.no/dinside
http://www.vegvesen.no/dinside


• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors 
anvisninger om gjennomføring.     
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne 
parkeringsplasser.    

• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer 
og håndhilser derfor ikke.    
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.   
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende 
smittevernregler.    

 

 

Forlenger gebyrunntak 
Se nyhetssak: Forlenger gebyrunntak | Statens vegvesen 

 
Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte eller sen avbestilling av førerprøver vil ikke bli 
gjeninnført før Koronapandemien er under kontroll. 
 
Som tiltak i forbindelse med det store smittetrykket i samfunnet forlenger Statens vegvesen per 
januar 2022 det midlertidige ordningen med frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende 
oppmøte på førerprøver Første gang dette ble innført var i mars 2020. Denne forlengningen er den 
sjette siden mars 2020.  I det siste vedtaket om forlengelse er det ikke satt   sluttdato, det vil være en 
løpende vurdering for behovet koblet opp mot smitteutviklingen i samfunnet,  
Forskriften gjelder unntak som er til gunst for våre kunder som skal gjennomføre førerprøve.   Vi 
ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle 
seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra 
gebyrkravet. 
Det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den 
oppsatte timen isteden. 
 
 

Veien videre   
 
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter 
godt forberedt og består førerprøven.    
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en fortsatt utfordrende periode for oss alle.   
   
Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen    

 
 
 

https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2022/01/forlenger-gebyrunntak/

