Skicka din ansökan till:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm
För information, ring TullSvar
0771-520 520

Ansökan om trafiktillstånd,
Landsvägstrafik mellan
Sverige och Norge,
med beslut om undantag
från rutt och tid

Ankomstdatum hos Tullverket, Dnr

3.5.1.11

☐ Nyansökan, samtliga fält i ansökan måste vara ifyllda.
☐ Ändringsansökan*, diarienummer för befintligt tillstånd:

Sökande/Transportör1)

Exportör2) *(endast vid nyansökan)

Organisations-/Personnr

Organisations-/Personnr

Namn

Namn

Adress (postnr och ortnamn)

Adress (postnr och ortnamn)

Kontaktperson (namn)

Kontaktperson (namn)

Telefon

Telefon

Mobil

Mobil

E-postadress

E-postadress

Importör3) *(endast vid nyansökan)

Transportmedel4)

Organisations-/Personnr

Bilens registrerings nr

Släpets registrerings nr

Namn
Adress (postnr och ortnamn)

Kontaktperson (namn)
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Telefon
Mobil
E-postadress

Varuslag5) *(endast vid nyansökan)

Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm ● Telefon: 0771-520 520 ● www.tullverket.se

Gränsövergångar6)
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Övriga upplysningar7)

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Ort

Namnförtydligande

UPPLYSNINGAR till blanketten “Ansökan om trafiktillstånd, Landsvägstrafik mellan
Sverige och Norge, med beslut om rutt och tid”, Tv 601.2
Samtliga fält i ansökan måste vara ifyllda för att Tullverket ska kunna handlägga din ansökan.
1. Sökande/transportör
Ange företagets registrerade firma.
En enskild näringsidkare anger det namn under vilket näringsverksamheten drivs.
2. Exportör
Ange exportörens firma.
Om ni transporterar från flera exportörer så får ni skriva en bilaga och bifoga den i er ansökan. Uppgifterna
i bilagan ska då innehålla samma uppgifter som i denna ansökan.
3. Importör
Ange importörens firma.
Ni kan endast ha en importör per tillstånd.
4. Transportmedel
Ange samtliga registreringsnummer som kommer att transportera godset.
Om fälten i ansökan inte räcker till så får ni skriva en bilaga och bifoga den i er ansökan.
5. Varuslag
Ange utförlig beskrivning av varan på transporterna.
Tillståndet innefattar inga restriktionsvaror.
6. Gränsövergångar
Ange den svenska gränsövergångsorten, inte bara vägnummer. I förekommande fall kan man även ange
tullexpeditioner efter stängningstid.
7. Övriga upplysningar
Ange anledning till vägval och beräknat antal transporter per år.
8. *
Ändringsansökan kan bara används för borttag eller tillägg av transportmedel eller gränsövergång.

Trafiktillstånd, landsvägstrafik mellan Sverige och Norge
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Tullverket kan på vissa villkor och med stöd av 5 kap.
9 § tullordningen (TFS 2016:2) beslut om undantag för rutt och tid ge godstransportör tillstånd att passera
yttre landgräns på annan tid än tullkontors öppettid eller på väg som inte är tullväg (trafiktillstånd).
Trafiktillstånd är i första hand avsett för att underlätta för den gränsöverskridande trafiken i glesbygd där
transportören i annat fall skulle behöva köra långa omvägar till ett öppet tullkontor.
Ansökan
En ansökan om trafiktillstånd ska lämnas av transportören på ansökningsblanketten Tv 601.2.
Inom ramen för gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge behöver endast en ansökan upprättas
gemensam för svensk och norsk räkning. Vid transporter till Sverige handläggs ansökan av Tullverket.

Skicka ansökan till Tullverket:
Box 27 311
102 54 Stockholm
För info ring 0771-520 520.
Vid transporter till Norge handläggs ansökan av norsk tullmyndighet.
Kontakta Tolletaten, telefon +47 22 86 03 12
Handläggningstiden är 3 veckor från att en korrekt ifylld ansökan har inkommit till Tullverket.
Villkor
Trafiktillstånd prövas normalt endast om följande villkor är uppfyllda för svensk räkning:
-

Nyttjande av öppet tullkontor skulle innebära betydande ekonomisk och/eller miljömässig förlust.

-

Transporterna är återkommande.

-

Villkor för export respektive import är uppfyllda i utförsel-/införsellandet.

-

Tulldeklaration för export respektive övergång till fri omsättning lämnas elektroniskt till Tullverket.

-

Eventuell tull och annan skatt betalas enligt tullräkning på det sätt som anges i 2 kap. 7 § tullagen
(2016:253).

De villkor som ställs av norsk tullmyndighet motsvarar i stort sett de svenska.
Trafiktillstånd ges normalt för högst ett år i taget.
I trafiktillståndet anges de ytterligare villkor som kan gälla för transporten bl.a. på vilket sätt en transport
ska anmälas till angivet tullkontor vid Norgegränsen.
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Kostnad
Trafiktillstånd ges utan kostnad för transportören.

