Trafikavdelningen
PB 1060
22111 MARIEHAMN

ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND FÖR LASTBIL/BUSS
Sökande
Namn

Fo-nummer/Personnummer

Postadress
Telefon, dagtid

E-post

Sökanden har tidigare trafiktillstånd
Sökanden har inga tidigare trafiktillstånd

Ansökan gäller
Nytt tillstånd

Förnyande av tillstånd

Ändring av den person som är

Numret på tillstånd som skall förnyas:

trafikansvarig
Annat, vad?
Fordonstyp:

Antal fordon:

lastbil
buss
Stationsplats/Övervakningsort

För trafikansvarig
Namn

Personnummer

Anknytning till företaget

Avtal enl. art. 4.2 förordning (EG) nr 1071/2009

Tidigare trafikansvarig (ifylles då man söker ändring)

Tilläggsuppgifter

Telefon

Bilagor
Ämbetsbetyg (ny sökande/ny för trafikansvarig)
Intyg ur konkurs och företagssaneringregistret (alltid, fås från Rättsregistercentralen)
Utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden (alltid, fås från Statens ämbetsverk på Åland)
Intyg ur utsökningsregistret (alltid, fås från Landskapsfogdeämbetet)
Intyg över ekonomiska resurser/säkerhet. (alltid)
Intyg om yrkeskunnande/intyg över erfarenhet/intyg över utbildning (alltid)
Avtal enligt artikel 4.2 förordning (EG) nr 1071/2009 (om avtal har ingåtts)
Utdrag ur handels- eller föreningsregistret (juridiks person)
Bolagsordning, bolagsavtal eller bolagsstadgar (juridisk person)
Rätt att bedriva näring på Åland
Linjedragning, tidtabell & karta (linjetrafik)

Underskrift av sökanden

Ort och datum

Underskrift

INTYG ÖVER ATT DEN SOM SÖKER TRAFIKTILLSTÅND FÖR
LASTBIL/BUSS HAR TILLRÄCKLIGA EKONOMISKA RESURSER
Enligt artikel 3.1 c) och 7 förordning (EG) nr 1071/2009, 6a § landskapslag (1976:33)
om yrkesmässig trafik och 1 § landskapsförordning (2000:6) om yrkesmässig trafik ska
den som söker eller innehar trafiktillstånd ha tillräckliga ekonomiska resurser för att
inleda trafik och att sköta den ändamålsenligt.
Den som söker trafiktillstånd anses ha tillräckliga ekonomiska resurser om han eller hon
förfogar över kapital och reserver till ett värde av minst 9.000 euro när endast ett
fordon används och 5.000 euro för varje ytterligare fordon.

På begäran intygar jag/vi att

(tillståndssökandens namn)
har i artikel 7 förordning (EG) nr 1071/2009 disponibla medel för att inleda/
upprätthålla trafik och sköta den på ett ändamålsenligt sätt med:

lastbil(ar)/buss(ar)

Ort, datum, underskrift och namnförtydligande (GRM/ CGR/ OFR)

Adress

Telefon

