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Var god texta!

Personuppgifter
Efternamn, förnamn

Svenskt person-/organisationsnr 1)

Telefon dagtid i Sverige

E-postadress

TUR

Födelsedag 1)

eller

1) Ange svenskt person- eller organisationsnummer. Om personnummer saknas för fysisk person, ange födelsetid (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Adress i utlandet

Utdelningsadress
Postnummer

Telefonnummer dagtid
Ort

Land

Giltighetstid
☐ 3 månader

☐ 6 månader

☐ 12 månader

Adress i Sverige

Utdelningsadress
Postnummer

Uppgifter om fordonet
Fordonsslag 2)

Telefonnummer dagtid
Ort

Fabrikat och modell

Färg

Fullständigt chassinummer

Tidigare registrerat i land

Utländskt registreringsnummer

Ändamål för registrering

Finns fordonet i Sverige?

☐ Enskilt bruk

Årsmodell 3)

☐ Testkörning

☐ Ja

☐ Nej

2) Personbil, Buss, Lastbil, Motorcykel, Släpvagn.
3) Årsmodell eller tillverkningsår.

Underskrift/försäkran
☐ Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och sanningsenliga.
Datum, ÅÅÅÅ-MM-DD

Namnförtydligande

Egenhändig namnteckning

TSFI7026, v01.00, 2021-03-03

Med ansökan ska särskilda handlingar bifogas, se följande information.

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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Tillfällig registrering på grund av införsel av fordon som endast tillfälligt ska användas i
Sverige
Transportstyrelsen kan bevilja tillfällig registrering av ett fordon som förs in i Sverige och endast tillfälligt ska
användas för enskilt bruk eller testkörning och som därför inte ska registreras för varaktigt bruk här. Den
tillfälliga registreringen gäller i tre, sex eller tolv månader och kan beviljas då sökanden, dvs ägaren, inte är
permanent bosatt i Sverige men vistas tillfälligt i landet. Om ansökan avser ett fordon som ska användas
för testkörning får ansökan göras innan fordonet förs in i landet.
Hur man ansöker
Det är ägaren som ska göra ansökan. Blanketten på första sidan ska fyllas i och följande handlingar bifogas
till ansökan:
•
•

Ett svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering, eller vid tillfällig införsel av köpt fordon från
annat EES-land ett 30-dagars försäkringsbevis som är utfärdat i svenskt bolag (gäller inte släpfordon).
Ett protokoll som visar att fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning i Sverige högst tolv
månader före ansökan, eller ett motsvarande utländskt intyg som visar att fordonet godkänts enligt
EU-direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 högst tolv månader före ansökan, eller ett intyg från
fordonstillverkaren, undertecknat av den som har fullmakt att utfärda sådant intyg, som visar att
fordonet uppfyller kraven enligt EU direktivet.

Om giltighetstiden inte anges kommer ansökan att behandlas som om den avser 12 månader
Någon avgift tas inte ut för en tillfällig registrering.
När ansökan har beviljats
När vi har beviljat en tillfällig registrering, skickas följande handlingar till ägarens adress i Sverige:
•
•

Särskilda registreringsskyltar med ett registreringsnummer i vitt på röd botten. De ska omedelbart
monteras på fordonet.
Ett registreringsbevis samt ett beslut om tillfällig registrering. Dessa ska tas med vid färd och visas
upp för polis eller bilinspektör på uppmaning.

Användes 30-dagarsbevis för försäkring vid ansökan? Då är fordonet oförsäkrat resten av giltighetstiden för
den tillfälliga registreringen, från dag 31 räknat från bevisets begynnelsedag, om inte en ny försäkring
tecknas i ett svenskt försäkringsbolag.
Om fordonet byter ägare, upphör den tillfälliga registreringen direkt.
Giltighetstiden kan inte förlängas. Först när tolv månader har gått från slutet av en tidigare period av tillfällig
registrering, kan vi bevilja en ny tillfällig registrering för ett fordon som förts in för enskilt bruk. För ett fordon
som förts in för testkörning kan giltigheten inte heller förlängas, men ny tillfällig registrering kan beviljas
direkt när den föregående upphört.
De särskilda registreringsskyltarna ska förstöras när den tillfälliga registreringen upphör.
Användning i och utanför Sverige
I Sverige får ett tillfälligt registrerat fordon användas i normal trafik men inte i yrkesmässig trafik.
Ska fordonet användas utomlands? Kontrollera i så fall hur man får använda ett tillfälligt registrerat fordon i
det land eller de länder där det ska användas.
Mera information om tillfällig registrering kan du hitta på transportstyrelsen.se.
Du kan även kontakta Transportstyrelsen på 0771-503 503.
Tillämpade bestämmelser
17-18 och 21-22 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.
10 kap. 1-6 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

