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Var god texta!

Personuppgifter

IMP

Efternamn och förnamn

Person-, organisationsnummer

Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Fordonsuppgifter
Fordonskategori

Årsmodell eller tillverkningsår

Fabrikat

Utländskt registreringsnummer

Färg

Identifieringsnummer

Trafiksäkerhetsprovning från EU-/EES-land

Markera om du vill tillgodoräkna dig tidigare godkänd trafiksäkerhetsprovning från EU-/EES-land

Besiktningen utfördes

-

☐ Bifogar en kopia på senaste godkända besiktningsprotokollet

Till ansökan ska alltid flera dokument bifogas, se följande sidor för mer information!
Underskrift

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ort

Sökandens namnteckning

TSFI7025, v01.00, 2021-03-03

Den tillfälliga registreringen kan bara tilldelas om ansökan om ursprungskontroll har
godkänts.

Transportstyrelsen
Fordonsinformation
701 96 Örebro
Besöksadress

Tunnlandsgatan 5, Örebro

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
019-262 612

-
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Tillfällig registrering – import
När du ansöker om ursprungskontroll ska du ange om du tänker ansöka om tillfällig registrering. Beslut om
tilldelning av tillfällig registrering tas först i samband med godkännandet av ursprungskontrollen.
Den tillfälliga registreringen gäller i tre månader och kan beviljas då sökanden, det vill säga ägaren av
fordonet, är permanent bosatt i Sverige och har köpt fordonet utomlands. Giltighetstiden kan inte förlängas
och upphör omgående vid ägarbyte.
För att ansöka om tillfällig registrering vid import, fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med:
•

ett svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering, alternativt ett 30-dagars försäkringsbevis vid
import från annat EES-land. Beviset ska vara utfärdat av svenskt försäkringsbolag. Släpfordon behöver
inget trafikförsäkringsbevis.

Tillfällig registrering kan inte tilldelas de fordon vars ägare yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar
med motordrivna fordon eller släpfordon. Detta enligt 16 § lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning. Ett fordon får heller aldrig användas i yrkesmässig trafik med hjälp av en tillfällig registrering.
Behöver du ansöka om tillfällig registrering?
Om fordonet har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring, får du köra fordonet i
högst en vecka från det att fordonet fördes in i landet. För att få köra fordonet efter att den första veckan
passerat krävs en tillfällig registrering. Tänk på att du inte behöver en tillfällig registrering för att ta dig till
besiktningsorganet dagen för registreringsbesiktning. Du får köra kortast lämpliga väg till och från
besiktningsorganet, under förutsättningen att du har en skriftlig kallelse dit tillsammans med en giltig
trafikförsäkring. Den skriftliga kallelsen får du från besiktningsorganet.
Tillgodoräkna sig tidigare godkänd trafiksäkerhetsprovning från EU-/EES-land
Om ditt fordon har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU-/EES-land, kan du tillgodoräkna dig den
besiktningen när fordonet registreringsbesiktas i Sverige. Men detta gäller endast en obligatorisk
trafiksäkerhetsprovning som utförts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG.
Fyll i datum för trafiksäkerhetsprovningen på ansökningsblanketten och bifoga en kopia av protokollet till din
ansökan. Ta sedan med originalet till besiktningsföretaget vid registreringsbesiktningen. Det är
besiktningsföretaget som fattar beslut om den tidigare trafiksäkerhetsprovningen kan tillgodoräknas i Sverige.
Användning i och utanför Sverige
I Sverige får ett tillfälligt registrerat fordon inte användas i yrkesmässig trafik. Vid tillfällig registrering i
samband med import beviljar Transportstyrelsen antingen ett obegränsat eller ett begränsat användande.
När du importerar ett fordon från ett land utanför EU/EES, eller om fordonet inte tidigare varit permanent
registrerat, innebär den tillfälliga registreringen alltid ett begränsat användande. Den begränsade
användningen innebär att du bara får använda fordonet för en färd kortast lämpliga väg
•
•

från en hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till
en sådan plats eller lokal där ditt fordon kan ställas upp i väntan på registreringsbesiktning
till eller från besiktning.

Ska du använda fordonet i utlandet? Reglerna för hur ett tillfälligt registrerat fordon får brukas skiljer sig från
land till land. Kontrollera därför hur du får använda fordonet i det land eller de länder du ska besöka.
När ansökan har beviljats
När vi har beviljat en tillfällig registrering, skickas följande:
•
•

Röda registreringsskyltar med vitt registreringsnummer. De ska omedelbart monteras på fordonet.
Del 1 av registreringsbeviset och ett beslut om tillfällig registrering.

Den tillfälliga registreringen gäller under förutsättning att du har en giltig trafikförsäkring.
Mer information kan du hitta på transportstyrelsen.se, eller via telefon 0771-503 503.
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Tillämpade bestämmelser
16 och 18-22 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.
10 kap. 1-2 och 4-6 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.
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