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Beslut: Fordonet har godkënts vid registreringsbesiktning.

lnfoÍmation om teknisk identifiering enljgt WFS2007:490.
FoÍdonet áÍ identifierat och har vid registreringsbesiktningen
kategoriserats som: lmport ANNAT àndamál
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besóket!

0rg.nr:556089-5814
Boknins: C77l-600 600

Overklagande: Blankett "Hur man óverklagar" bifogas.
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Denna registreiingsbesiktning kan inte tillgodoriiknas som kontrollbesiktning.

Registrcringsbesiktningens omfattniÍg regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker fiir att
l. laststàlla fordonels lekniska identitet.
2. konhollera att fordonet uppfyllcr Íiireskrivna krav i frága om beskaffenhet och utrustnirtg, samt
3. faststà11a de uppgifter om fordonet som skall fijras in i vàgtrafikregistret.
Orn fordonet har belagts med kórfórbud, máste fordonet bárgas fran platsen. (Undantag finns
fiir olastad slàpvagn som fár dras till verkstad max 30 km/h om felet beror pá brist i bromssystemet.) KórÍiirbud gàller till dess en ny registre ngsbesiktning utftjds.

Efterkontrolyny besiktning son sker inom angiven tid fàr begránsas till de
delar som tidigare underkiints och sker till ett làgre pris. Sker besiktningen eÍter angiven tid
utfiirs en ny fullstàndig besiktning till ordinarie pris.
Riitt att óverklaga
Beslut i àrenden orn registreÍinBsbesiklning.
mopcdbesiktning och làmplighetsbesiktning fár óverklagas.

Hur man óverklagar
Ni kan óverklaga beslutet hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlánge.
Overklagande bór ske utan drójsmáI.

Bifoga besiktningsprotokollet och tala om:
- vilken ándrine ni vill ha i beslutet,
- d!95(i!l ni anser finns fiir ónskad àndring

Kom ihág att ange namn och adress lor att Transportstyrelsen ska kunna meddela er sitt beslut.
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