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Transportstyrelsen    

Väg och järnväg 

Box 267 

781 23 Borlänge 
Besöksadress 

Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 0243-152 74 

transportstyrelsen.se 
vag@transportstyrelsen.se 

T
S

V
7

0
2

5
, 

v
0

3.
0

0
, 
2

0
1

8-
05

-2
5

Sökande 
Företag WMI-kod (World Manufacturer Identifier) 

Kontaktperson Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Beskrivning av fordon och tillverkning 
Fabrikat 

Fordonskategori (Personbil, lastbil, buss, släpfordon, motorcykel, motorredskap, traktor, terrängmotorfordon etc.) 

Uppskattad tillverkningsvolym (Antal fordon per år) 

Beskrivning av hur fordonet tillverkas (Det går även att hänvisa till bilaga) 

Bifogade handlingar 

Ansökan skicka/e-posta till adressen nedan 
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När behöver jag söka tillstånd att betraktas som yrkesmässig tillverkare? 

Du måste söka tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare hos Transportstyrelsen om du vill 

kunna registrera ett färdigtillverkat fordon direkt i Vägtrafikregistret. Tillståndet medger även en särskild 

hantering när det gäller ursprungskontrollen.  

Hur gör jag? 

Lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen, gärna på bifogad ansökningsblankett. 

Förklaringar 

WMI-kod (World Manufacturer Identifier) En WMI-kod är en kod för en tillverkaridentitet. 

WMI-kod söks hos SIS (Svenska Industrins Standardiseringskommission).  

För ansökan eller frågor om WMI-kod, kontakta SIS. 

Beskrivning av hur fordonen tillverkas.  

Här ska du ge en övergripande beskrivning av tillverkningsprocessen. Exempelvis vem som har ansvaret för 

konstruktionen, vilka delar som köps in färdiga och vilka delar som företaget själva tillverkar. Bifoga även 

underlag för fordonets konstruktion; ritningar, bilder eller dylikt.  

Om du har frågor kan du ringa Transportstyrelsen, 0771-503 503 

Skicka blanketten till 

Skicka eller e-posta blanketten till:

Transportstyrelsen 

Box 267  

781 23 Borlänge 

vag@transportstyrelsen.se     

Vi ser med fördel att ni ansöker med e-post genom att använda länken i rutan. 

Avgift  

Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för prövningen. 

Återkoppling 

Du får via brev eller e-post återkoppling om ärendets diarienummer och beräknad

handläggningstid. 

Beslutet 

Du får ett skriftligt beslut när ärendet är avgjort. 
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