
   

 

 

 

 

  

 

Anvisning ”Ansökan om innehavarbeteckning” 

Blanketten 

För förflyttning mellan blankettens olika fält används <TAB> för att gå framåt 
och <shift> <TAB> för att gå bakåt eller använd musmarkören. 

Del 1. Sökande företag/organisation 

Information om sökande företag/organisation. De poster som är markerade med 
* är den information som publiceras på ERAs lista. Ansökan kan fyllas i direkt, 
skrivas ut, skrivas under och därefter skickas till: 

Transportstyrelsen 
Väg och järnväg 
Fordonsregistret 
Box 267 
781 23 Borlänge 

Det är även möjligt att efter underskrift skanna in ansökan och skicka in den via 
e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se eller faxa den till: 0243-152 74. Märk 
ämnesraden med ”Innehavarbeteckning". 

Innehavarbeteckning (VKM) 

I denna del av blanketter anges den VKM som företaget önskar. Här kan även 
en återkallelse av en VKM göras. 

En innehavarbeteckning (VKM, Vehicle Keeper Marking) är en alfabetisk kod, 
bestående av 2 till 5 tecken. VKM är en representation av fordonsinnehavarens 
fullständiga namn eller en förkortning av detta, om möjligt en igenkännlig sådan. 
Alla 26 bokstäver i det latinska alfabetet kan användas.  

Bokstäverna i VKM skrivs med versaler. Bokstäver som inte står för den första 
bokstaven i ett ord i innehavarens namn kan skrivas med gemener. Vid 
kontrollen av att beteckningen är unik används det latinska alfabetet och då 
ignoreras skillnaden mellan versaler och gemener. 

Bokstäver kan innefatta diakritiska tecken. Diakritiska1 tecken som används 
tillsammans med bokstäver ignoreras vid kontrollen av att beteckningen är unik. 

VKM är den beteckning som märks på fordonet och Latin är den beteckning 
som används för kontroll att VKM är unik. 

                                                 

1 Diakritiska tecken är "accent-tecken", som i À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Specialbokstäver som Ø och Æ representeras som 

enskilda bokstäver. Vid kontroll av att beteckningen är unik behandlas Ø som O och Æ som A. 
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Del 2. Fylls i av Transportstyrelsen 

Denna del av blanketten fylls i av Transportstyrelsen, innan ansökan skickas 
vidare till ERA. När ansökan kommit in till Transportstyrelsen kontrolleras att 
VKM uppfyller gällande regler, därefter skickas ansökan vidare till ERA som 
beslutar. 


