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Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve i forbindelse med
utsatt iverksettelse av det nye regelverket
Vi viser til Stortingets lovvedtak 113 L (2019-2020) av 3. juni 2020 om utsettelse av
ikrafttreden av det nye drosjeregelverket fra 1. juli 2020 til 1. november 2020.
Det nye drosjeregelverket viderefører et krav om tilfredsstillende økonomisk evne for
løyvehaver. Kravet om garanti opphører imidlertid, slik at kravet til økonomi vil være oppfylt
om søker ikke har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser
eller er under konkursbehandling. Søknad om løyve skal vedlegges attest om restanser på
skatt, avgift mv. fra kommunal skatteoppkrever og skattekontor og bekreftelse fra
konkursregisteret.
Ettersom kravet til garanti skulle bortfalle 1. juli 2020, er det mange løyvehavere og
garantister som har innrettet seg etter dette, og sagt opp garantien med virkning fra 1. juli
2020. Som eksempel melder DNB Bank ASA om at de har sagt opp ca. 3 500 løyvegarantier
for drosjeløyve. De viser til at det vil være et omfattende arbeid å skulle inngå nye avtaler
med alle løyvehaverne for perioden 1. juli 2020 til 1. november 2020. En videreføring av
kravet om garanti etter 1. juli 2020 kan bety av mange løyvehavere mister sitt løyve fordi de
ikke oppfyller vilkåret.
Samferdselsdepartementet har i høringen av det nye regelverket og Prop. 70 L (2018-2019)
vurdert det slik at kravet til en seriøs og trygg næring vil være oppfylt med vilkåret om å ikke
ha skatte- og avgiftsrestanser. På bakgrunn av denne vurderingen og av hensyn til
innehavere av drosjeløyve ønsker vi å legge til rette for at det nye kravet vil være gjeldende
allerede fra den tidligere vedtatte ikrafttredelsesdatoen 1. juli 2020.
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Med hjemmel i yrkestransportforskriften § 23 første ledd, jf. § 7, gjør
Samferdselsdepartementet unntak fra kravet om garanti. Krav om at søker ikke kan ha
vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under
konkursbehandling videreføres. Søknad om løyve skal derfor fortsatt vedlegges attest om
restanser på skatt, avgift mv. fra kommunal skatteoppkrever og skattekontor og bekreftelse
fra konkursregisteret. Unntaket gjelder fra 1. juli 2020 frem til 1. november 2020.
Vi ber om at fylkeskommunene videreformidler denne informasjonen til drosjesentraler og
løyvehavere i sitt fylke, samt de foretakene som har stilt garanti.
Med hilsen

Anne Berit Stavseth (e.f.)
underdirektør
Anette Hauge
seniorrådgiver
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