Identifieringsnummer (chassinummer)

Originalintyget inlämnat i sam

Ja

Application for recognition of
professional qualifications for
Godkännandenummer instructor for education that
requires driving license am
Utfärdandeland för det enskilda godkännandet

Fabrikat

1 (1)

Ne

Fordonsslag

*) Om intyget i original skickas med denna ansökan ska ni meddela ursprungskontrollen att intyget är insänt i s
insänds till Transportstyrelsen kommer att behållas av myndigheten oavsett utfall av beslut.

Acquired or been recognized in Switzerland or in an EEA State other than Sweden

Undertecknad ansöker härmed om prövning om ett utländskt enskilt godkänna

Contact details for applicant
Surname, first names (Given name underlined)

Personal identity number

Underskrift
Datum

Address

Namnförtydligande

Underskrift
Postal town/city

Postal code

Telephone number

Country

Email address

Information
Till ansökan ska intyget om enskilt godkännande i original bifogas samt en för
Attach the following annexes
fordonet
bedömts mot. Registrerade importörer kan även bifoga en bestyrkt ko
 Certified copy of valid
passport,
bifogat
intyget
om enskilt godkännande
samband med ursprungskontroll beh
 Certified copy of evidence of formal qualifications
or certificates of icompetence,
ansökan.
 Certified copy of thehär
certificate
of professional experience as an instructor for education that requires
driving license AM, Ett
where
appropriate.
enskilt
godkännande är inte automatiskt gällande i en annan medlemsstat.
enligt Fordonsförordningen (2009:211), 4 kap. 16 §, besluta om ett utländskt e
Sverige. Beslut meddelas skriftligen
Ingen avgift tas ut för ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Send the form to
Swedish Transport Agency
Road and Rail
P.O. Box 24085
Skicka blanketten
400 22 Göteborg
Transportstyrelsen
Sweden

Send form by e-mail

till

Skick
vag@

Vägtrafikavdelningen
Box 267, 781 23 Borlänge

TSV7014, v01.00, 2015-08-12

Information
You will find additional information at www.verksamt.se and www.transportstyrelsen.se
Using the send form by e-mail square your form becomes a document and you can attach annexes.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftsla
Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

www.transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Besöksadress

TSV7036, v02.00, 2018-05-25

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

Swedish Transport Agency
Road and Rail
P.O. Box 267
SE-781 23 Borlänge
Sweden
Office address

Jussi Björlingsväg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Telephone
Telefax

+46 771 503 503
+46 243 152 74

