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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 TS
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Ansökan om prövning av 
utländskt enskilt godkännande 

Sökande 
Namn Organisationsnummer/Personnr 

(XXXXXX-XXXX) 

Kontaktperson om sökande är ett företag 

Adress 

Postnummer Ort 

E-postadress (återkoppling av ärendet sker via e-post)

Telefonnummer Mobiltelefonnummer 

Jag är registrerad importör 

☐ Ja ☐ Nej

Fordonsuppgifter 
Identifieringsnummer (chassinummer) Originalintyget inlämnat i samband med ursprungskontroll 

☐ Ja ☐ Nej*
Utfärdandeland för det enskilda godkännandet Fabrikat 

Godkännandenummer Fordonsslag 

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

Skicka ansökan till 
Transportstyrelsen 
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 
eller mejla till: vag@transportstyrelsen.se 

mailto:vag@transportstyrelsen.se
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Upplysningar 
För att vi ska pröva er ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande måste alltid personnummer eller 
organisationsnummer vara ifyllt på ansökningsblanketten. 

Till ansökan ska intyget om enskilt godkännande i original bifogas samt en förteckning över de krav som 
fordonet bedömts mot. Registrerade importörer kan även bifoga en bestyrkt kopia av intyget till ansökan. Har ni 
bifogat intyget om enskilt godkännande i samband med ursprungskontroll behöver ni inte bifoga detta till den 
här ansökan. 

Ett enskilt godkännande är inte automatiskt gällande i en annan medlemsstat. Transportstyrelsen ska därför 
enligt Fordonsförordningen (2009:211), 4 kap. 16 §, besluta om ett utländskt enskilt godkännande kan godtas i 
Sverige. Beslut meddelas skriftligen. 

Fyll i samtliga uppgifter och skicka in ansökan och eventuella bilagor till Transportstyrelsen,  
helst via e-post: vag@transportstyrelsen.se. 

Vi kan behöva komma i kontakt med er så var noga med dessa uppgifter. 

Vid frågor kan ni antingen 

• ringa till Transportstyrelsen på telefon 0771-14 15 16 

• eller ställa er fråga till oss via vår webbsida, ”kontakta oss” transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/. Välj 
där kategori: fordon och sedan kan ni ställa er fråga i ett formulär när ni valt kategori för ärendet. 

Beslutet  
Ni får ett skriftligt beslut via brev eller e-post när ärendet är avgjort. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/
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