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Namn på kontaktperson och telefonnummer dagtid (även riktnummer)

Sökande

E-postadress

Namn/firma

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)

Personnummer/organisationsnummer

Postadress Telefon Webbadress

Transportstyrelsen, 701 98 Örebro 0771-503 503 www.transportstyrelsen.se

Datum

Namnförtydligande

Faxnummer (även riktnummer)

Sänds till (namn) om annan än ovanstående

Ansökan gäller transporttillstånd till (ange land), från (ange land), igenom (ange länder)

Ansökan gäller transport/-er med följande fordon (ange registreringsnummer)
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Datum då transporten/erna ska genomföras

Postnummer Ort

Postnummer Ort

Adress

Adress, om annan än ovanstående

Underskrift av behörig företrädare

Vi tar ut en avgift på 1 500 kronor för varje 

tillstånd. Mer information - se nästa sida.

Skicka ansökan till 
Transportstyrelsen, 701 98 Örebro

Ansökan gäller antal tillstånd



Internationell yrkesmässig trafik

Enligt 3 kap. yrkestrafiklagen (2012:210) krävs tillstånd för transporter med fordon som är registrerade i 
Sverige samt för transporter med fordon som är registrerade i utlandet.

För internationella transporter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) gäller särskilda bestämmelser, se nedan.

I vissa fall kan det på grund av överenskommelse mellan Sverige och annan stat krävas särskilt tillstånd 
för transport av gods med ett fordon registrerat i Sverige. Särskilt tillstånd benämns transporttillstånd    
(3 kap. yrkestrafiklagen 2012:210). Frågor om transporttillstånd för internationell yrkesmässig trafik 
prövas av Transportstyrelsen.

För upplysning om gällande tillståndskrav för olika stater kan ni vända er till oss.

Transporter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES)

Vid transporter inom EU och EES krävs ett internationellt yrkestrafiktillstånd, även kallat gemenskaps- 
tillstånd eller blått tillstånd, utfärdat av länsstyrelsen före 2010. Sedan 2010 utfärdas dessa av 
Transportstyrelsen. Bestämmelser om gemenskapstillståndet finns i rådets förordning (EG) nr 1072/2009 
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för 
godstransporter på väg.

Sid 2 av 2


	Falt: 
	Falt_1: 
	Falt_2: 
	Falt_3: 
	Falt_4: 
	Falt_5: 
	Falt_6: 
	Falt_7: 
	Falt_8: 
	Falt_9: 
	Falt_10: 
	Falt_11: 
	Falt_12: 
	Falt_13: 
	Falt_18: 
	Falt_14: 
	Falt_15: 
	Falt_16: 
	Falt_17: 


