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Transportstyrelsen    
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 
Besöksadress 
Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

 
 

transportstyrelsen.se 
vag@transportstyrelsen.se 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  0243-152 74 
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Ansökan om erkännande av 
yrkeskvalifikationer för 
besiktningstekniker 

 

 

Som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige 

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer 
Besiktningstekniker för K1 K2 K3 KMC KBuss 

Kontrollbesiktning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Och/eller 
Besiktningstekniker för R1 R2 R3 RMC RBuss 

Registrering och lämplighetsbesiktning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kontaktuppgifter sökanden 
Efternamn, alla förnamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer/id-nummer 

    
Adress 

  
Postnummer Ort Land 

      
Telefonnummer E-postadress 

    

Följande handlingar ska bifogas ansökan 
 

• Bestyrkt kopia av giltigt pass. 
• Bestyrkt kopia av bevis på sökandes yrkeskvalifikationer. 
• Bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet, i förekommande fall. 

Skicka blanketten till 
 

Transportstyrelsen 
Box 267 
781 23 Borlänge 
Sverige 
För mer information om behörighetsklasser se nästa sida. 
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Upplysningar 
 

Behörighetsklasser för kontrollbesiktning definieras enligt följande: 
• K1 = motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga 

om de har en totalvikt av högst 3,5 ton, och lätta terrängvagnar och terrängskotrar samt terrängsläp till 
sådana vagnar och skotrar (utom motorcykel, moped, terrängskoter och buss) 

• K2 = motorfordon och släpfordon till motorfordon och traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga 
om de har en totalvikt över 3,5 ton (utom buss) 

• K3 = traktorer som inte utgörs av ombyggda bilar samt motorredskap och EG-mobilkranar och släpfordon 
till traktorer, motorredskap eller EG-mobilkranar, och tunga terrängvagnar och terrängsläp till sådana 
vagnar 

• KMC = MC, Moped och terrängskoter 
• KBuss = Buss  

 
Behörighetsklasser för registrerings- och lämplighetsbesiktning definieras enligt följande: 
• R1 = motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga 

om de har en totalvikt av högst 3,5 ton, och lätta terrängvagnar och terrängskotrar samt terrängsläp till 
sådana vagnar och skotrar (utom motorcykel, moped, terrängskoter och buss) 

• R2 = motorfordon och släpfordon till motorfordon och traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga 
om de har en totalvikt över 3,5 ton (utom buss) 

• R3 = traktorer som inte utgörs av ombyggda bilar samt motorredskap och EG-mobilkranar och släpfordon 
till traktorer, motorredskap eller EG-mobilkranar, och tunga terrängvagnar och terrängsläp till sådana 
vagnar 

• RMC = MC, Moped och terrängskoter 
• RBuss = Buss 

 
Utförligare information finner du på www.verksamt.se och www.transportstyrelsen.se 

När du använder knappen skicka med e-post blir din blankett ett dokument och du kan lägga till bilagor. 
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