Anmälningsblankett om
kommersiell kollektivtrafik
Anmälan om kommersiell trafik

Enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik är det fr.o.m. den 1
januari 2012 möjligt att utföra kollektivtrafik på kommersiella
villkor. För att företag skall kunna bedriva kommersiell
kollektivtrafik krävs att anmälan om utförande av sådan trafik
gjorts till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
I Örebro län är Region Örebro län regional
kollektivtrafikmyndighet (RKTM).
Anmälan till myndigheten skall lämnas senast 21 dagar före
trafikstart på denna blankett.

Informationsskyldighet

Samtrafiken driver en nationell reseplanerare för
kollektivtrafik – Resrobot. Företag som avser bedriva
kommersiell kollektivtrafik skall enligt den nya
kollektivtrafikens 4 kap. 2§ informera Samtrafiken om
trafikutbud, turer och tider för den kommersiella trafiken.
Informationen skall lämnas till Samtrafiken senast 21 dagar
före trafikstart.

Anmälan skickas till följande
adress:
Region Örebro län
Trafik och samhällsplanering
Box 1613
701 16 Örebro
e-post:
regionen@regionorebrolan.se
Myndighetens kontaktpersoner
för anmälan och frågor om
kommersiell trafik:
Lina Ramberg
Tfn: 019-602 39 25
e-post:
lina.ramberg@regionorebrolan.se

Uppgifterna lämnas enklast genom:
www.samtrafiken.se/samtrafiken/gti

Uppgifter om företaget
Namn
Organisationsnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
Kontantperson
E-postadress
Yrkestrafiktillstånd

Kopia bifogas anmälan

F-skattsedel finns

Ja Nej

Postadress:
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
Epost: regionen@regionorebrolan.se
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Org.nr: 232100-0164
www.regionorebrolan.se

Uppgifter om den kommersiella trafik som avses utföras i Örebro län
Linjesträckning
Tidtabell

Tidtabell bifogas för olika dagtyper
(t.ex. Måndag-fredag, Lördag,
Söndag)

Trafikeringskalender

Trafikeringskalender bifogas med
tidtabellens startdatum och slutdatum
samt eventuella planerade
tilläggsdagar och inställelsedagar
(tilläggsdagar och inställelsedagar på
turnivå skall anges i tidtabellen).

Hållplatser

Förteckning över hållplatser som
skall angöras bifogas

Genomgång inför trafikstart

Genomgång skall ske med myndigheten om olika frågor inför trafikstarten (information om den
kommersiella trafiken på myndighetens hållplatser, i tidtabeller och informationssystem, angöring
av terminaler, regler för frånträde av trafik, eventuella biljettsamarbeten m.m.).

Postadress:
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
Epost: regionen@regionorebrolan.se
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Org.nr: 232100-0164
www.regionorebrolan.se

