Anmälan/avanmälan av
trafikansvarig m.fl., gods och buss

*13102021*
*13102021*
*13102021*

Tillståndshavare
Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)

Postnummer

Ort

E-postadress

Ny trafikansvarig
Namn

Personnummer (10 siffror)

Ange trafikansvariges anknytning till företaget. Om trafikansvarig är konsult, bifoga bestyrkt kopia av avtalet.

Datum för prov i yrkeskunnande

Namn

Personnummer (10 siffror)

Ange trafikansvariges anknytning till företaget. Om trafikansvarig är konsult, bifoga bestyrkt kopia av avtalet.

Datum för prov i yrkeskunnande

Ny övrig prövad person
Namn

Personnummer (10 siffror)

Namn

Personnummer (10 siffror)

Avanmälan av trafikansvarig/övrigt prövad
Namn

Personnummer (10 siffror)

Namn

Personnummer (10 siffror)

TSTRY1310 (U05) 151110

Datum

Underskrift av behörig företrädare

Namnförtydligande

Underskrift av ny trafikansvarig

Namnförtydligande

Underskrift av ny trafikansvarig

Namnförtydligande

Handlingar som ska bifogas anmälan - se blankettens baksida
Skicka anmälan till
Transportstyrelsen, 701 98 Örebro
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Postadress

Telefon

Webbadress

Transportstyrelsen, 701 98 Örebro

0771-503 503

www.transportstyrelsen.se

Upplysningar
Om sökanden är aktiebolag ska aktieägarförteckning bifogas, till exempel kopia av aktieboken. Aktieägarnas
person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
Om sökanden är ekonomisk förening ska aktuellt stämmoprotokoll med uppgift om insats och firmateckning bifogas.
Alternativt ifyllda uppgifter nedan om sökanden är aktiebolag:
Aktierna i företaget ägs av:
Namn

Personnummer/Organisationsnummer Antal aktier

............................................................................................

...........................................................

....................

............................................................................................

...........................................................

....................

............................................................................................

...........................................................

....................

Vem är trafikansvarig?
Det ska finnas minst en trafikansvarig som faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet och har en
verklig anknytning till företaget eller fullgör uppdraget enligt avtal (konsult).
Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. Se artikel 4 i Europaparlamentets
och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som
ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.
Vem är övrig prövad person?
Med övrig prövad avses
• Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten,
• de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en
väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt
intresse, och
• bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
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Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket
konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.
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