
Ans÷kan om enskilt godkΣnnande

Ans÷kan skickas till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro *15001011*
Var god texta!

*15001011*

Uppgifter om s÷kanden
Person-/organisationsnummerNamn

Utdelningsadress Postnummer Ort

Telefon E-post

Uppgifter om fordonet
Identifieringsnummer (chassinummer)

Fabrikat

Land RoverDAF Hyundai SsangyongAbby Peugeot

Lexus SubaruDodge IvecoAdria Polar

Fiat MAN Porsche SuzukiJaguarAlfa Romeo

Jeep MazdaAudi SΣvsj÷Fogelsta Renault

Ford SaabKabe Mercedes-BenzBMW Tabbert

MiniFruehauf ScaniaKafoBrenderup Toyota

Kia MitsubishiChevrolet Gisebo Schmitz Van Hool

Knaus NeoplanChrysler SeatHobby Wilk

SkodaKroneHondaCitroδn Nissan Volkswagen

VolvoSoliferHymer OpelKΣssbohrerDaewoo

Annat fabrikat: ..............................................................................................

Information inf÷r provning

Innan provning kan genomf÷ras krΣvs i vissa fall att fordonet har godkΣnts av Transportstyrelsen vid ursprungskontroll.
GodkΣnd ursprungskontroll krΣvs f÷r fordon som
- importerats eller f÷rts in till landet av nσgon som inte Σr registrerad import÷r
- tillverkats av nσgon som inte har tillstσnd att betraktas som yrkesmΣssig fordonstillverkare.

F÷r den som Σr registrerad som import÷r eller har tillstσnd att betraktas som yrkesmΣssig fordonstillverkare
gΣller att fordonet ska vara registrerat i vΣgtrafikregistret innan provning sker.
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TillΣmpningsomrσde
Enskilt godkΣnnande tillΣmpas f÷r nya fordon - personbilar, lastbilar, bussar och slΣpvagnar till sσdana 
fordon - som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkΣnnande eller enskilt godkΣnnande. Med giltigt 
typgodkΣnnande i Sverige avses nationella typgodkΣnnanden och fordon som Σr tillverkade med st÷d av 
ett EG-typgodkΣnnande. F÷r andra nya fordon tillΣmpas istΣllet f÷rfarandet med registreringsbesiktning.

Mer om tillΣmpningsomrσde finns att lΣsa pσ www.transportstyrelsen.se.

Vem g÷r ans÷kan till Transportstyrelsen?
Ans÷kan om enskilt godkΣnnande pr÷vas av Transportstyrelsen. Ans÷kan g÷rs  av tillverkaren, fordonets 
Σgare eller nσgon som agerar f÷r tillverkarens eller Σgarens rΣkning och som Σr etablerad inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsomrσdet.

GodkΣnd provning krΣvs f÷r att fσ enskilt godkΣnnande
Enskilt godkΣnnande meddelas efter godkΣnd provning som har utf÷rts av ett besiktningsf÷retag. Ans÷kan om
enskilt godkΣnnande ska ha gjorts till Transportstyrelsen innan provningen kan genomf÷ras. 

Den som instΣller ett fordon f÷r provning inf÷r ett enskilt godkΣnnande ska lΣmna de uppgifter om fordonet
som beh÷vs f÷r provningen.

Vill du veta mer?
Mer information om enskilt godkΣnnande hittar du pσ www.transportstyrelsen.se. DΣr kan du Σven fylla
i en ans÷kan direkt pσ webben.

Du kan ocksσ ringa Transportstyrelsen pσ 0771-14 15 16 f÷r information.

Andra viktiga telefonnummer:

ò  Tullverket 0771-520 520
   Tullverket ger svar pσ tullfrσgor och frσgor om avgifter i samband med import frσn land utanf÷r EU.

ò  Skatteverket, Ludvikakontoret 0771-778 778
   Skatteverket i Ludvika svarar pσ frσgor om mervΣrdesskatt vid privat inf÷rsel av nya bilar frσn ett EU-land.

ò  Swedac 0771-99 09 00
   Gσ in pσ www.swedac.se f÷r information om godkΣnda besiktningsf÷retag.  Du kan Σven ringa Swedacs 
   kundtjΣnst pσ 0771-99 09 00.

OBS! Innan provning kan genomf÷ras krΣvs i vissa fall att fordonet har godkΣnts vid ursprungskontroll, se
blankettens framsida.




