Jag är registrerad importör

Ja

Nej
Ansökan
om godkännande som
trafiklärare genom erkännande av
Uppgifter om fordonet
yrkeskvalifikationer
Identifieringsnummer (chassinummer)

1 (1)

Originalintyget inlämnat i sam

Ja

Nej

Utfärdandeland
det enskilda
godkännandet
Fabrikat
som har förvärvats eller blivit
erkända för
i Schweiz
eller
inom en annan EES-stat än Sverige

Kontaktuppgifter sökanden

Godkännandenummer
Efternamn, alla förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Personnummer/Fordonsslag
Id-nummer

Postadress

*) Om intyget i original skickas med denna ansökan ska ni meddela ursprungskontrollen att intyget är insänt i sa
insänds till Transportstyrelsen kommer att behållas av myndigheten oavsett utfall av beslut.

Postnummer

Postort

Land

Undertecknad ansöker härmed om prövning om ett utländskt enskilt godkänna
Telefonnummer

E-postadress

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Följande handlingar skaUnderskrift
bifogas ansökan
 Bestyrkt kopia av giltigt pass,
 Bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis,
 Bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som trafiklärare, i förekommande fall.
 Intyg från behörig myndighet som visar att sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan
Information
anses lämplig för yrket. Intyg ska finnas från den eller de behöriga myndigheterna i det eller de länder
ansökan
ska intyget
om enskilt
godkännande
i original bifogas samt en för
sökanden har vistatsTill
i under
de tre senaste
åren. Intyg
får inte vara
äldre än tre månader,
fordonet bedömts mot. Registrerade importörer kan även bifoga en bestyrkt ko
 Uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar hur länge sökanden har innehaft
bifogat intyget om enskilt godkännande i samband med ursprungskontroll beh
körkortsbehörighet och dess giltighetstid och om körkortsinnehavaren har haft några
ansökan.av körkortsingripanden ska göras för de föregående tio åren eller
körkortsingripanden.här
Redovisning
Ett enskilt
körkortsinnehavets längd,
om dengodkännande
är kortare än tioär
år.inte automatiskt gällande i en annan medlemsstat.

TSV7014, v01.00, 2015-08-12

Skicka blanketten till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 24085
400 22 Göteborg
Sverige

enligt Fordonsförordningen (2009:211), 4 kap. 16 §, besluta om ett utländskt e
Sverige. Beslut meddelas skriftligen
Ingen avgift tas ut för ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Skicka med e-post

Skicka blanketten till
Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen
Box 267, 781 23 Borlänge

Skick
vag@

TSV7032, v02.00, 2018-05-25

Information
Utförligare information finner du på www.verksamt.se och www.transportstyrelsen.se
När du använder knappen skicka med e-post blir din blankett ett dokument och du kan lägga till bilagor.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftsla
Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

www.transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74

