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Transportstyrelsen 
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Ansökan om tilldelning av 
identifieringsnummer för 
uppbyggda motordrivna fordon 

Ansökan skickas till: 

Transportstyrelsen 
Ursprungskontroll 
S-701 96 Örebro

Personuppgifter 
Efternamn och förnamn Person-/organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer Mejladress 

Ansökan avser följande fordon 
Ärendenummer (1) Efterliknat fabrikat (2) Fordonskategori (3) 

Identifieringsnummer (4) 

Beskrivning av hur tillverkningen gått till: 

Till ansökan ska alltid flera dokument bifogas. Läs noga igenom all information och underteckna
ansökan längst ned på sida 2. 

 

Information om tilldelning av identifieringsnummer 
En ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i 
vägtrafikregistret ger nu en möjligt att i Sverige registrera fordon  som tidigare inte uppfyllt särskilda krav för 
ursprungskontroll. Dessa fordon innefattar uppbyggda motordrivna fordon, som nu kan registreras i Sverige 
genom tilldelning av ett identifieringsnummer. 

Förklaring till punkterna 1-4 på blanketten 
1. Ärendenummer
Avser det ärendenummer som din ansökan om ursprungskontroll har tilldelats. Om du ansöker om tilldelning
av identifieringsnummer i samband med ansökan om ursprungskontroll kan du lämna rutan tom.

2. Efterliknat fabrikat
Avser det fabrikat som fordonet är tänkt att efterlikna.

3. Fordonsslag anges enligt följande
PB = personbil
LB = lastbil
BUSS = buss
TR = traktor
MC = motorcykel

MRED = motorredskap 
TGHJUL = terränghjuling 
TGSNÖ = snöskoter 
TGV = terrängvagn 
MOPED = moped klass I 
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4. Identifieringsnummer
Avser chassinummer, ramnummer, tillverkningsnummer eller VIN. Det är det nummer som är instansat på
fordonet, som framgår av fordonets typbricka och som kan vara upp till 17 tecken långt.

Att ansöka om tilldelning av identifieringsnummer 
När behövs det en ansökan om identifieringsnummer? 
Du som är fordonets ägare behöver ansöka om identifieringsnummer i samband med att du ansöker om 
ursprungskontroll för ett uppbyggt motordrivet fordon. Grundförutsättningen är att fordonet är tillverkat av en 
enskild person för att motsvara ett fordon som är 50 år eller äldre. Fordonets prestanda ska motsvara det 
efterliknande fordonets. 

Identifieringsnummer för ett uppbyggt motordrivet fordon kan även tilldelas ett historiskt fordon där 
ursprunget inte kan fastställas, men där det kan påvisas att fordonet varit i Sverige i minst 20 år. Fordonet 
kommer då ur teknisk bedömning att hanteras som ett uppbyggt motdrivet fordon och inte ett historiskt 
fordon. 

Ersätter ansökan om identifieringsnummer ansökan om ursprungskontroll? 
Nej. För att kunna ansöka om tilldelning av identifieringsnummer krävs det att du som ansöker redan ansökt 
om ursprungskontroll eller att du i samband med ansökan om identifieringsnummer även ansöker om 
ursprungskontroll. 

Vilka handlingar ska bifogas för ett uppbyggt motordrivet fordon i samband med ansökan om 
ursprungskontroll: 
• Redogörelse för hur tillverkningen har skett och vilka fordonsdelar som fordonet är tillverkat av.
• Väl synliga foton på fordonet snett framifrån och snett bakifrån.
• Väl synliga foton på fordonets identifieringsnummer.
• Åtkomsthandlingar för väsentliga delar av fordonet.

Vad innebär ett nytt identifieringsnummer? 
Vid ansökan om nytt identifieringsnummer tilldelas fordonet ett 17-ställigt identifieringsnummer. Det kommer 
även att framgå i vägtrafikregistret att fordonet är ett uppbyggt fordon. 

När identifieringsnummer tilldelats av Transportstyrelsen ska du se till att fordonets identitetsbärare märks 
med detta nummer genom stansning, enligt de krav som gäller för identifieringsmärkning. 

Hur sker prövning och beslut? 
Transportstyrelsen påbörjar prövningen först när vi ser att ansökningsavgiften för ursprungskontroll är betald. 
Vi kommer att skicka inbetalningskort till dig när din ansökan om ursprungskontroll är registrerad. 

Vi skickar ett skriftligt beslut till dig när vi har avgjort ärendet. 

Underskrift 
Villkor 

Jag godkänner härmed att Transportstyrelsen tilldelar det fordon som ansökan om ursprungskontroll gäller 
ett 17-ställigt identifieringsnummer. Jag är medveten om att det kommer att framgå i vägtrafikregistret att 
fordonet är ett uppbyggt fordon. 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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