Søknad om politiattest for foretak

Søknadsskjema skal fylles ut og signeres av person med signaturrett i foretaket. Ferdig utfylt
skjema med vedlegg skal sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks
113, 9951 Vardø eller politiattest@politiet.no.
Felt merket med * er obligatoriske.

Informasjon om søker av politiattest: *
1)

Navn på foretak (blokkbokstaver):

2)

Organisasjonsnummer:

3)

Postadresse:

4)

Postnummer og sted:

5)

Land:

6)

E-post:

7)

Telefonnummer:

Vedlegg til søknad om politiattest *
8)

Kopi av legitimasjon

Firmaattest fra Foretaksregisteret/utskrift fra Enhetsregisteret/annet offentlig register er vedlagt.

Formål med søknad om politiattest: *
9)

Mottaker av politiattest:

10)

Formål med politiattest:

Innlevering av tilbud etter lov om offentlige
anskaffelser

Politiattest til bruk i utlandet

Transportløyve

Annet:

Dersom politiattesten skal brukes i utlandet:
11)

Type politiattest som utenlandsk myndighet krever:

Attestspråk

Ordinær

Bokmål

Uttømmende

Engelsk

Uttømmende og utvidet

Nynorsk

Underskrift *
13)

12)

_____________________________

Sted og dato:

14)

Signatur fra person med signaturrett i foretaket:

Veileder for utfylling av søknadsskjema
Informasjon om søker av politiattest
Punkt 1: Navn på foretak
Her fyller du inn navnet på foretaket som søker om politiattest.
Punkt 2: Organisasjonsnummer
Her fyller du inn organisasjonsnummeret til foretaket.
Punkt 3: Postadresse
Her fyller du inn postadressen til foretaket.
Punkt 4: Postnummer og sted
Her fyller du inn postnummer og sted for postadressen til foretaket.
Punkt 5: Land
Her fyller du inn hvilket land foretakets postadresse tilhører.
Punkt 6: E-post
Her fyller du inn e-postadressen til foretaket.
Punkt 7: Telefonnummer
Her fyller du inn telefonnummeret til foretaket.

Vedlegg til søknad om politiattest
Punkt 8: Kopi av legitimasjon
Her krysser du av for at du har vedlagt kopi av firmaattest fra Foretaksregisteret. For foretak som
ikke er registrert i Foretaksregisteret fremlegges utskrift fra Enhetsregisteret. For foretak som ikke
er registret i Enhetsregisteret fremlegges attest eller utskrift fra annet offentlig register. Sistnevnte
attest eller utskrift må gi opplysninger om navn, adresse for forretningssted eller hovedkontor og
eventuelt utenlandsk organisasjonsnummer.

Formål med søknad om politiattest
Punkt 9: Mottaker av politiattest
Her oppgir du hvem politiattesten skal fremlegges for. Dette kan være en offentlig aktør eller en
utenlandsk myndighet.
Punkt 10: Formål med søknad om politiattest
Her krysser du av for formålet med politiattesten. Hvis formålet er et annet enn de oppgitte
alternativene må du fylle ut formålet under punktet "annet".

Dersom politiattesten skal brukes i utlandet
Punkt 11: Type politiattest
Her krysser du av for hvilken type politiattest foretaket skal fremlegge for utenlandske
myndigheter.
Punkt 12: Attestspråk
Her krysser du av for hvilket språk attesten skal være på.

Underskrift
Punkt 13 og 14: Sted, dato og underskrift
Søknadsskjemaet skal dateres og signeres av den som har signaturrett for foretaket.

Finnmark politidistrikt
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Post: Postboks 113, 9951 Vardø
E-post: politiattest@politiet.no

Tlf: (+47) 40 40 15 50
www.politiet.no

