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Beställning av Importintyg, vänligen läs detta innan du ansöker. 

Vänligen observera! Långt ifrån alla fordon som ansöker om intyg kan erhålla dessa.  

En ansökan om intyg innebär alltså inte att man är garanterad att erhålla något intyg. 

→ Vi hanterar enbart ansökningar av importintyg för fordon från USA, Kanada och EU.  

Importintyg från övriga länder kan vi inte stå till tjänst med. 

(Fordon från icke EU-länder förutom USA och Kanada, kan väldigt sällan få intyg. Detta beroende 

på att de oftast är tillverkade enligt helt andra krav och specifikationer än vad som gäller här i 

EU. Dessa fordon uppfyller sällan nödvändiga krav för att kunna registreras och tas i trafik här i 

Sverige.) 

→ Till ett flertal intyg krävs att man bifogar bilder. Bilderna ska vara skarpa och helst i JPEG format. 

Nedan följer en lista över de vanligaste intygen och vilka bilder som krävs för detta. Se 

exempelbilder längre ner i dokumentet. 

Vänligen observera att listan över bilder ej är fullständig. I speciella fall kan ytterligare bilder 

behövas för respektive intyg.  

 

Bullerintyg: Bild på certifieringsskylt 

Xenon:  Bild på certifieringsskylt 

Tank:  Bild på certifieringsskylt 

Bromsintyg:  Bild på certifieringsskylt + bromsvätskebehållare 

Stöldintyg:  Bild på certifieringsskylt + tändningslås 

Bältesinfästning: Bild på certifieringsskylt + samtliga bälteslås och bältesinfästningar 

Sätesinfästningar: Bild på certifieringsskylt + samtliga sätesinfästningar 

 

Bullintyg för MC: Bild på certifieringsskylt + hela cykeln + ljuddämpare, där e-märkningen 

framgår. (ljuddämparna måste vara e-märkta för att vi skall kunna 

utfärda intyg) 
 

→ Vi på DEKRA som hanterar importintygsbeställningarna kan ej svara på vilka intyg som du 

behöver för ditt fordon. Vänligen vänd dig till personalen på den bilbesiktningsstation där du 

tänker låta registreringsbesiktiga fordonet för information om exakt vilka intyg du behöver. 

 

→ CoC intyg kan du ej beställa av oss. CoC intygen utfärdas endast av Tillverkaren eller 

Generalagenten för respektive märke. 

 

→ Om ett fordon behöver testas på plats i Tyskland för att kunna få intygen övertar DEKRA 

Tyskland hela ärendet. All kommunikation och alla transaktioner sker direkt mellan kund och 

DEKRA Tyskland.  

 

→ Behöver du mer information? 

På länken nedan kan du läsa vad Transportstyrelsen skriver om import av fordon.  

Till Transportstyrelsen 

 

Till%20Transportstyrelsen
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Exempel på bilder som kan behöva bifogas: 

Tändningslås: 

 

Bältesinfästning: 

 

 

 

 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEKRA Quality Management AB Sida 3 av 6 TI 2022-10-14 
Fältmätargatan 15 Tel: 010-455 10 00 
721 35 Västerås 

Bälteslås: 

 

Sätesinfästning: 
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Bromsvätskebehållare med siktglas: 

 

Bromsvätskebehållare transparent: 
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Certifieringsskylt Kanada: 

 

Certifieringsskylt USA: 

 

Certifieringsskylt MC:  
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Ljuddämpande E-märkt MC: 

 

Ljuddämpande E-märkt MC, ex. 2: 

 

 


