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Sökande/Tillverkare
*Namn på sökande

Kontaktperson om sökande är ett företag

*Adress

*Postnummer och ort

Land

E-postadress (anger du e-postadress skickas beslutet till din e-post)

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Organisationsnummer

Ansökan gäller
*Fabrikat

*Modell

*Identifieringsnummer/registreringsnummer

*Fordonet är nytt

*Fordonet togs i bruk, datum

*Anledning till begärt undantag och övrig information (det går även bra att hänvisa till bilaga)

*Obligatorisk uppgift
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Skicka blanketten till
Transportstyrelsen
Box 267, 781 23 Borlänge
eller via e-post: vag@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Skicka med e-post

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74
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När behöver jag söka undantag?
Du måste söka undantag hos Transportstyrelsen om du vill få ett fordon registrerat för användning trots att det
inte uppfyller gällande krav, eller om du inte kan visa att fordonet uppfyller gällande krav. Transportstyrelsen
prövar om det finns skäl att göra undantag från vissa av kraven.
Du får efter prövningen ett beslut som anger om Transportstyrelsen beviljar ett undantag eller inte.
Transportstyrelsen beslutar om medgivande av undantag om det finns rimliga skäl för detta.
Hur gör jag?
Fyll i och skicka ansökan och eventuella bilagor till Transportstyrelsen, helst via e-post. Vid frågor kan du
antingen ringa till Transportstyrelsen på telefon 0771-503 503 eller följa länken till vår frågesida.
Ange följande uppgifter tydligt:
Sökande/tillverkare
Personuppgifter och kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi kan behöva komma i
kontakt med dig så var noga med dessa uppgifter.
Ansökan gäller
Ange fabrikat och modell för fordonet eller fordonen som ansökan gäller. Om ansökan gäller flera fordon, ska
det anges i en bilaga till blanketten. Ange namn eller företag om ansökan är begränsad till en viss användare av
fordonet. Ange fordonets identifieringsnummer eller registreringsnummer: om sådant finns. Ange även om
ansökan gäller för ett nytt fordon eller ett fordon som tagits i bruk. Om fordonet inte är nytt, ange det datum då
fordonet togs i bruk första gången. För importerade bilar som ännu inte är registrerade i Sverige ange datum när
det togs i bruk i ursprungslandet.
Ange anledning till att ditt fordon ska eller kan undantas från gällande krav. Motivera varför fordonet inte
uppfyller eller inte kan ändras enligt föreskrivna krav eller varför det inte kan användas utan undantag. Ange
vilka krav som fordonet uppfyller istället eller varför fordonet ändå kan användas utan att trafiksäkerheten
äventyras. Hänvisa gärna till de föreskrifter, EG-direktiv e.d. där kraven finns. Skicka med bilagor om du inte
får plats med uppgifterna på ansökningsblanketten.
Avgift
Vi tar ut en prövningsavgift för:
•

beslut om undantag från trafikförordningen (1998:1276)

•

undantag enligt flexibelt system enligt förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa
förbränningsmotordrivna mobila maskiner

•

undantag från krav att tillhandahålla förnybara drivmedel enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel

Mer information om avgifter och om vilka prövningar som är avgiftsbelagda hittar du i trafikförordningen
(1998:1276) och i Transportstyrelsensföreskrifter (TSFS 2014:56) om avgifter inom vägtrafikområdet.
I de fall som prövningsavgift ska betalas skickar vi en faktura till dig.
Handläggningen av ärendet påbörjas först när prövningsavgiften är betald.
Beslutet
Du får ett skriftligt beslut när ärendet är avgjort.

