Tillfälligregistrering på grund av import av fordon
Vägverket kan bevilja tillfällig registrering av ett fordon som förs in i Sverige och som ska
registreras för varaktigt bruk här. Den tillfälliga registreringen gäller i tre månader och
kan beviljas då sökanden, dvs ägaren, är permanent bosatt i Sverige, men har köpt ett fordon
i utlandet. Tillfällig registrering kan dock inte beviljas om sökanden yrkesmässigt tillverkar,
handlar med eller transporterar fordon.

Hur man ansöker
Det är ägaren som ska göra ansökan. Den ska göras i samband med att fordonet tas in i Sverige.
Blanketten på framsidan ska fyllas i. Dessutom ska följande handlingar bifogas ansökan:
Ett svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering (gäller inte släpfordon).

.. Köpehandling, kvitto eller motsvarande i
.

original

eller

styrkt

kopia

Det utländska registreringsbeviset
i original, eller om fordonet är nytt och inte varit
registrerat tidigare - ett intyg om överensstämmelse
(ett s k COC-dokument) i original för ett

fordon som är EG-typgodkänt.
Om fordonet inte importeras från ett land i EES-området (dvs EU-Iänderna, Island, Norge
och Liechtenstein) eller om det utländska registreringsbeviset inte skickas in i original beviljas en
tillfällif;Jregistrering med begränsat brukande.

När ansökan har beviljats
När vi har beviljat dig en tillfällig registrering, skickar vi följande handlingar till din adress:

.

Särskilda registreringsskyltar

med ett registreringsnummer i vitt på röd botten. De ska

omedelbart monteras på fordonet.
. Ett beslut om tillfällig registrering.
bilinspektör på uppmaning.

Det ska tas med vid färd och visas upp för polis eller

.Ett registreringsbevis.

För denna typ av tillfällig registrering tas en avgift på 300 kronor ut. Vi skickar ett inbetalningskort
till dig.
Den tillfälliga registreringen upphör senast två veckor efter godkänd registreringsbesiktning. Om
fordonet byter ägare, upphör den tillfämga registreringen direkt.
Giltighetstiden kan inte förlängas. Först när tolv månader har gått från slutet aven tidigare period
av tillfällig registrering, kan vi bevilja en ny tillfällig registrering för fordonet. De särskilda
registreringsskyltarna ska förstöras när den tillfälliga registreringen upphör.

Användning i och utanför Sverige
I Sverige får ett tillfälligt registrerat fordon inte användas i yrkesmässig trafik. Om brukandet är
begränsat får fordonet endast användas kortaste lämpliga väg från ankomstställe till en plats där
fordonet kan ställas upp i awaktan på registreringsbesiktning, eller kortaste lämpliga väg till och
från reparationsverkstad eller besiktningsplats.
Ska du använda fordonet i utlandet? Reglerna för hur ett tillfälligt registrerat fordon får brukas skiljer
sig från land till land. Kontrollera därför hur du får bruka fordonet i det land eller de länder där du ska
använda det.

Mera information om tillfällig registrering kan du hitta på www.w.se. vår webbplats. Du kan även kontakta
Vägverket på 0771-1415 16.

Tillämpade bestämmelser
22, 25-28 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
r

*" Vägverket

ANSÖKAN/APPLlCATION
TILLFÄLLIG REGISTRERING -IMPORTI
TEMPORARY REGISTRATlON -IMPORT
Da1um/Dal9

Var god texta!!
Please use block letters!

..............................................

IMP

PersonuppgifterlPersonal datalinformatlon
Efternamn,fömamnlLastname, first name
UtdelningsadresslStreet

address

Postnummer och ortnamn/Postal code and town

Telefonnr dagtidfTelephone daytime

Fordonsu
ifterNehlcle data
Fordonsslag/Categoryof vehicle 1) ArsmodelJfYearmodel 2)

Fabrikat och modelUMake and model

FärglColour

Fullständigt chassinummerNehicle

identification number

Tidigare registrerat i landIFormer country of registration

Finns fordonet i Sverigells the vehicle in Sweden

D

Ja sedanIYes,since

0

NejINo

UnderskriftJSlgnature
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och sanningsenliga!
I solemnly declare that the information
I have given above is true and correct
Egenhändig

namnteckning/Slgnature

Ansökan skall åtföljas av
vissa handlingarl
Application must be
accompanled by the
documents specified

1) Personbil/Car, BussIBus, LastbillLorry, Motorcykel/Motorcycle, SläpvagnlTrailer.
2) Arsmodell eller tillverknlngsår/Model year or year of manufacture.

Postadress
Vägverket, 701 81 ÖREBRO

Telefon

Webbadress

0771 -141516

www.w.se

