SØKNAD OM BEHOVSPRØVD LØYVE FOR PERSONTRANSPORT UTENFOR RUTE

Opplysninger om
søker

Søknaden
gjelder

Navn

Personnummer

Boligadresse / forretningsadresse (selskap)

Telefon

Postnummer og -sted

Mobiltelefon

Organisasjonsnummer (selskap)

Personnummer daglig leder (selskap)

Drosje m/ stasjoneringssted: …………………………..
Reservedrosje
Selskapsvogn

Nødvendige vedlegg til søknaden
Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Vitnemål fra godkjent løyveutdanning1
Politiattest i orginal1
Attest fra konkursregisteret2 Brønnøysundregisteret tlf. 75 00 75 00
Attest fra kommunekasserer/kemner2
Attest fra skattefogden2
Firmaattest (gjelder selskap)
Selvangivelser (dokumenterer ansiennitet)
1.

2.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Hvis søkeren er et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid daglige leder fylle
kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner. For ansvarlige selskap må en av deltakerne fylle disse
kravene
Hvis søkeren er et selskap som er nydannet, skal attester gjelde for den daglige leder. For
ansvarlige selskap må attester gjelde en av deltakerne.

(I tillegg vil
følgende krav bli
stilt ved tildeling
av løyve)

Økonomisk garanti (forskriftenes § 7).
Ved tildeling av 1 løyve må det framlegges en garantierklæring fra bank
eller forsikringsselskap på kr. 85.000.
For løyver utover dette er garantibeløpet kr. 47.000 for hvert løyve.
Behandlingsgebyr à kr. 3.400 pr. løyve (forskriftenes § 12)
Faktura utstedes av Nordland Fylkeskommune

Søknad om reservedrosjeløyve
Nåværende løyvenummer: WSøkere til reservedrosjeløyve må fremlegge ny politiattest
Dersom løyve tildeles må garantien utvides med kr 47 000,- før løyve utstedes.

Adresse:Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, 8048 Bodø. TLF. 75 65 00 00

Søknad om selskapsvogn
Bilmerke, årsmodell og registreringsnummer oppgis:

Opplysninger om ansiennitet/praksis

Fra

(Dokumenteres med selvangivelser og evt. attester)

Drosjeyrke som hovederverv dokumenteres ved kopi av
selvangivelser

Andre opplysninger

Fortrinnsrett
Innehar søkeren drosjeløyve i løyvedistriktet
Ja
og ønsker å si i fra seg dette, for å gjøre
Nei
gjeldende bruk av fortrinnsrett?

Sted

Dato

Søkerens underskrift

Adresse:Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, 8048 Bodø. TLF. 75 65 00 00

Til

