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Ansökan skickas till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro

Gäller endast för nya fordon som inte har tagits i bruk (använts). Var god texta!
Uppgifter om fordonets ursprung (1)
Fordonets ursprung

Importörens eller tillverkarens
organisationsnummer

☐ Fordonet är infört från utlandet av registrerad importör. (1.A.)
☐ Fordonet är yrkesmässigt tillverkat i Sverige. (1.B.)
E-postadress till importör eller tillverkare, för kontakt vid oklarheter om fordonstekniska uppgifter

Uppgifter om fordonsägaren

Telefonnummer

Efternamn och förnamn

Person- eller organisationsnummer

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Handelsbeteckning

Fabrikatskod

Identifieringsnummer (chassi-/ram-/tillverkningsnummer)

Tillverkningsår och månad/årsmodell

Färg

Ordinarie skylt (520x110 mm)

Liten skylt (300x110 mm)

2-radig skylt (170x150 mm)

Självhäftande skylt (260x70 mm)

☐ Fram ☐ Bak

☐ Fram ☐ Bak

☐ MC/MOPED

☐ TGSNÖ/TGHJUL

Uppgifter om fordonet (2)
Fordonsslag

Fabrikat/typ

Gruppnummer

Registreringsbevis ska utfärdas vid registrering av detta fordon

☐ Ja ☐ Nej
Uppgifter om påställning, trafikförsäkring, leasing och kredit (3)
Anmälan om påställning

☐ Fordonet ska ställas på
Anmälan om leasing eller kreditköp

Slutdatum för kredit

Plats för självhäftande bevismärke för trafikförsäkring.
Märket får du av försäkringsbolag eller dess ombud.

☐ Leasing ☐ Kredit
Leasinggivarens eller kreditgivarens organisationsnummer

Övriga upplysningar och uppgifter om användningssätt (4)

För traktor och motorredskap och tung terrängvagn kan en beskrivning av hur fordonet används lämnas under övrig upplysning. Beskriv vad som
transporteras, om transport äger rum på allmän väg och vilka fordon som dras av fordonet

☐ Trafiktraktor
☐ Motorredskap klass 1 (mobilkranar mm)

☐ Motorredskap eller tung terrängvagn som
används som trafiktraktor

Övriga upplysningar

Underskrift
Datum

Ort

Namnförtydligande

TSFI7003, 02.00, 2021-02-23

Importörens eller tillverkarens underskrift

Transportstyrelsen
Fordonsinformation
701 88 Örebro
Besöksadress

Tunnlandsgatan 5, Örebro

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
019-262 612
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Denna blankett kan endast användas för ansökan om registrering av ett nytt fordon.
Om fordonet är begagnat eller om du saknar tillstånd enligt punkt 1 A-B ska du istället ansöka om
ursprungskontroll för fordonet.

1. Uppgifter om fordonets ursprung
Du ska lämna uppgift om fordonens ursprung, när du ansöker om registrering. Bifoga de handlingar som
anges för de olika fallen A-B för att styrka uppgifterna.
A. Infört från utlandet av registrerad importör
Nytt fordon som har förts in till Sverige av en registrerad importör godkänd av Transportstyrelsen.
Om ägaren är någon annan än den registrerade importören, ska införselintyg samt intyg om
överensstämmelse med typgodkännande eller tillverkarintyg bifogas (om inte CoC eller intyg om nationellt
typgodkännande bifogats). För TGHJUL och TGSNÖ kan även registreringsintyg och CE-intyg bifogas.
B. Yrkesmässigt tillverkat i Sverige
Nytt fordon som har tillverkats i Sverige av en yrkesmässig fordonstillverkare.
Tillverkaren måste ha tillstånd av Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § andra stycket förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister. Bifoga ett tillverkarintyg som visar att fordonet är tillverkat av den som har tillstånd.
Tillverkarintyget ska innehålla samma uppgifter som sedan lämnas till besiktningsföretaget vid
registreringsbesiktningen.
E-postadressen lagras inte i vägtrafikregistret utan används endast för detta ärende.

2. Uppgifter om fordonet
Fordonsslag anges enligt följande:
Personbil = PB
Lastbil = LB
Buss = BUSS
Släpvagn = SLÄP
Traktor = TR
Motorcykel = MC

Moped klass I = MOPED
Motorredskap = MRED
Terränghjuling = TGHJUL
Snöskoter = TGSNÖ
Terrängvagn = TGV

Fabrikatskod/gruppnummer
Fabrikatskod och gruppnummer anges av registrerad importör eller yrkesmässig tillverkare.
Färg anges enligt följande alternativ
Blå, ljusblå, mörkblå
Grå, ljusgrå, mörkgrå
Gul, ljusgul, orange
Lila, silver
Flerfärgad

Brun, ljusbrun, mörkbrun
Grön, ljusgrön, mörkgrön
Röd, ljusröd, mörkröd
Vit, svart

Skyltkombination
Uppgift om skyltkombination måste anges. Personbil, lastbil och buss ska ha två skyltar, övriga fordonsslag
en skylt. Alla skyltar förutom den självhäftande har EU-symbol.
Ordinarie skylt (enradig) = 520 x 110 mm
Liten skylt (enradig) = 300 x 110 mm
2-radig skylt (MC/moped) = 170 x 150 mm
Självhäftande = 260 x 70 mm
Tillverkningsår och månad eller årsmodell
Tillverkningsår och månad ska anges för fastställande av fordonsår. För fordon som saknar
EG-typgodkännande kan även årsmodell anges. Uppgifterna krävs inte för traktor eller motorredskap.
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3. Uppgifter om påställning, trafikförsäkring, leasing och kredit
Fordonet är automatiskt avställt vid registrering. Ange därför om fordonet ska ställas på. För att en påställning
ska verkställas krävs att det finns en trafikförsäkring (gäller inte släpfordon).

4. Uppgifter om användningssätt
För att bland annat besiktningsskyldigheten ska kunna bestämmas krävs uppgift om att personbil, lastbil,
buss eller terrängmotorfordon ska användas i uthyrningsrörelse motorfordon ska användas för
övningskörning i trafikskola (trafikskolebil/MC) buss ska användas som skolskjuts utan att det är fråga om
yrkesmässig trafik (skolskjuts, inte yrkesmässig).
Ange under "Övriga upplysningar" om ansökan avser ett släpfordon som är inrättat för transport av sjuka eller
skadade eller om det uteslutande används inom statlig eller kommunal räddningstjänst ett motorfordon som
drivs med gas från gasverk på fordonet eller på ett tillkopplat släp.
Traktor, motorredskap och terrängvagn och släpfordon som dras av sådana
För traktor, motorredskap, terrängvagn ska en beskrivning av hur fordonet används lämnas under "Övriga
upplysningar". Beskriv vad som transporteras, om transporten äger rum på allmän väg och vilka fordon som
dras av fordonet. Transportstyrelsen kan ge upplysningar om bestämmelserna för klassning av dessa fordon.
•
•
•
•
•

Traktorer med tjänstevikt högst 2 000 kg betraktas som jordbrukstraktor.
Övriga traktorer delas in i trafiktraktorer eller jordbrukstraktorer beroende på användningssätt.
Motorredskap klass 1 (konstruktiv hastighet över 30 km/h) är registreringspliktiga.
Motorredskap klass 2 (övriga) är registreringspliktiga i vissa fall när de används för transport av personer
eller gods på allmän väg.
Terrängvagnar med tjänstevikt över 2 000 kg betraktas alltid som tunga och är registreringspliktiga.

För att släpvagn ska beskattas rätt krävs uppgift om att
•

den endast ska dras av trafiktraktor eller motorredskap klass 2 eller av tung terrängvagn som används
som trafiktraktor den ska dras av motorredskap klass 1 som beskattas som trafiktraktor.

En släpvagn som dras av en tung terrängvagn med konstruktiv hastighet över 30 km/h är registreringspliktig
även om terrängvagnen används som jordbrukstraktor.
Kryssa i lämplig ruta för uppgift om användningssätt och dragfordon för släpvagn. För traktor, motorredskap
och tung terrängvagn ska en närmare beskrivning av användningssätt lämnas.
För ytterligare information, kontakta Transportstyrelsen på 0771-14 15 16.

