Ansökan om direktåtkomst till
vägtrafikregistret

1 (4)

Avser enbart möjlighet att söka uppgifter

1) Sökande
Företag/myndighet

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Mobilnummer

Telefonnummer företag/myndighet

E-post kontaktperson

2) Övertagande av befintlig verksamhet
☐ Kryssa här om ni tagit över en befintlig verksamhet. (Ytterligare uppgifter ska lämnas på sida 3
under punkt 10 i blanketten).
3) Uppgifter om verksamheten
☐ advokatbyrå
☐ bildemontering
☐ biluthyrning
☐ försäkringsförmedling
☐ kommun/region/landsting
☐ redovisningsbyrå
☐ tillverkares representant
(generalagent)

☐ bank
☐ bilglas
☐ fastighetsförvaltning
☐ inkassobolag
☐ myndighet
☐ revisionsbyrå
☐ vagnparksägare

☐ bilbärgning
☐ bilhandel
☐ finansiellt institut
☐ kreditmarknadsbolag
☐ parkeringsbolag
☐ skadereglering
☐ verkstad

☐ annan verksamhet, ange vilken:
4) Redogörelse för behov av direktåtkomst
Beskriv varför ni i ert verksamhetsområde behöver söka uppgifter i vägtrafikregistret via direktåtkomst.
Beskriv också varför uppgifterna inte kan inhämtas på annat sätt än genom direktåtkomst.

Om ovanstående textruta inte räcker till, går det bra att skicka med svar i ett separat dokument.

5) Kryssa i vilket eller vilka ändamål som ansökan avser
☐ Ändamål inom stat och kommun, ange vilka:
☐ Försäkringsgivning eller någon annan verksamhet som underlag för prövningar eller beslut.
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☐ Kontroll om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt
lämpligt för trafik.
☐ Trafiksäkerhets- eller miljöändamål.
☐ Kontroll av ägande- eller förfoganderätt vid omsättning av fordon.

Transportstyrelsen
Fordonsinformation
701 88 Örebro
Besöksadress

Tunnlandsgatan 5, Örebro

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
019-262 6120
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6) Beskriv vilka uppgifter i vägtrafikregistret ni behöver söka fram via direktåtkomst

Om ovanstående textruta inte räcker till, går det bra att skicka med svar i ett separat dokument.

7) Beskriv tydligt hur ni skulle använda de uppgifter som sökts fram via direktåtkomst

Om ovanstående textruta inte räcker till, går det bra att skicka med svar i ett separat dokument.

8) Uppgifter utöver grundutbudet
På blankettens sista sida finns information om vad som ingår i grundutbudet i direktåtkomst. Om det i
verksamheten finns behov av fler uppgifter än de som ingår i grundutbudet kan ni ansöka här.

☐ Grunddata om fordon med visning av personnummer.
☐ Visning av föregående ägare (inkluderar namn, adress, personnummer).
☐ Fordonsrelaterade skulder (fordonets fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgifter).
☐ Betalningsinformation för fordonsrelaterade skulder.
☐ Fordonsinnehav för enskild person eller enskild firma.
☐ Körkortsuppgifter. (Avser endast de verksamheter som bedriver handel med fordon eller har
tillstånd till biluthyrning. Uppgifter från den fysiska körkortshandlingen måste lämnas i
transaktionen för att svar ska ges.)
☐ Samtliga obetalda förfallna felparkeringsavgifter som fordonsägaren är betalningsansvarig för.
(Endast avsedd för behov av uppgifter i samband med hantering av fordon enligt lagen
[1982:129] om flyttning av fordon i vissa fall.)
9) Följande handlingar ska skickas med ansökan
-

Ett registerutdrag från Skatteverket som inte är äldre än tolv månader. Av utdraget ska det framgå
att ni bedriver den verksamhet som ni lämnat uppgift om i denna ansökan.

Och i förekommande fall:
-

Biluthyrning – tillstånd ska ha meddelats enligt lagen (1998:492) om biluthyrning och vara
registrerat i vägtrafikregistret.

-

Administration av ett betydande antal fordon åt andra företag (vagnparksägare) – kopia av avtal
som styrker uppdraget.

-

Kreditmarknadsbolag, banker respektive finansiella institut – tillstånd eller registrering hos
Finansinspektionen ska finnas.
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-

Försäkringsförmedlare – tillstånd av Finansinspektionen att förmedla motorfordonsförsäkring ska
finnas.

-

Inkassobolag – tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) att bedriva
inkassoverksamhet avseende andras fordringar ska finnas.

10) Vid övertagande av befintlig verksamhet

Uppge namn och organisationsnummer på det företag vars verksamhet ni övertagit
Namn

Organisationsnummer

Det företag som överlåtit sin verksamhet till er ska fylla i nedanstående uppgifter.
Härmed intygas att överlåtande företag:

☐ har överlåtit sin verksamhet till den som är sökanden i denna ansökan.
☐ återkallar sitt eget tillstånd till direktåtkomst.
Underskrift av behörig firmatecknare vid överlåtande företag
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Telefonnummer

E-postadress

11) Val av tjänst
Kryssa i vilket av nedanstående alternativ ni avser att ansluta till om ansökan beviljas.

☐ Vill ansluta till Transportstyrelsens tjänst Fordon Direkt.
☐ Tecknar avtal om anslutning med informationsförmedlare. Läs om Transportstyrelsens
informationsförmedlare på transportstyrelsen.se

☐ Undertecknad har tagit del av Transportstyrelsens villkor för medgivande om direktåtkomst, se
transportstyrelsen.se/da-villkor.
12) Underskrift av behörig firmatecknare
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Kontrollera att ansökan är fullständig innan den skickas in till Transportstyrelsen. Om ansökan inte är
fullständig kommer vi att begära kompletterande uppgifter. Skicka skannad ansökan via mejl till
kontakt@transportstyrelsen.se eller med post till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro. Om ni har frågor om
direktåtkomst kontakta vår Helpdesk på tfn nr 010-495 54 08. Läs gärna mer på transportstyrelsen.se.
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Information till ansökningsblanketten
Direktåtkomst
Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och får ge myndighet eller någon annan direktåtkomst till
registret för vissa ändamål. Direktåtkomst innebär att ha direkt tillgång till någon annans register eller
databas, och på egen hand kunna söka efter information, men utan att kunna påverka innehållet i registret
eller databasen. Transportstyrelsen ska se till att det inte förkommer otillbörligt intrång i de registrerades
personliga integritet eller risker ur säkerhetssynpunkt. Det krävs ett beslut från Transportstyrelsen för
direktåtkomst till vägtrafikregistret.

Ändamål
Sökningar i registret får ske endast för de ändamål som den sökande har angett i ansökan och som har
godkänts av Transportstyrelsen. Tillåtna ändamål framgår av 2 kap. 4 § och 5 § p. 1–4 vägtrafikdatalagen
(2019:369).
Den som har fått tillstånd till direktåtkomst får inte sälja eller elektroniskt lagra information från registret,
elektroniskt bearbeta information genom att lägga upp ett eget register med information eller publicera
uppgifter från registret på internet.
Direktåtkomst får inte medges för aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare
som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register. Direktåtkomst får heller inte medges för uttag
av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring. Det framgår av 2 kap. 5 § p. 5–6 vägtrafikdatalagen
(2019:369).

Grundutbud i direktåtkomst
Den som får tillstånd till direktåtkomst får tillgång till ett grundutbud med transaktioner. I grundutbudet kan
följande uppgifter sökas fram:
-

Grunddata om fordon samt namn och adress på registrerad ägare (personnummer visas inte)

-

Fordonsinnehav för juridisk person (inte enskild firma)

-

Identifieringsnummer (chassinummer)

-

Senaste besiktningsresultat

-

Knytning huvudkontor–filial

-

Teknisk data

-

Textkoder/fritexter

Uppgifter utöver grundutbudet
Den som behöver tillgång till fler uppgifter än de som ingår i grundutbudet kan ansöka om det på denna
blankett. Transportstyrelsen får begränsa användningen av sökbegrepp vid direktåtkomst om det anses
nödvändigt ur integritetssynpunkt. Det innebär att det sker en prövning av om sökning får genomföras för de
ändamål som anges i ansökan. Ett beslut om direktåtkomst innehåller information om vilka sökningar som
Transportstyrelsen har godkänt.

