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Dispensasjon fra kravet om garanti for selskapsvognløyve og løyve for 
transport av funksjonshemmede i forbindelse med utsatt iverksettelse av 
det nye regelverket 

Vi viser til vedlagt dispensasjon 11. juni 2020 fra kravet om garanti for drosjeløyve i 
forbindelse med utsatt iverksettelse av det nye regelverket. Vi har i ettertid av denne 
dispensasjonen fått henvendelser om dette også gjelder for selskapsvognløyve og løyve for 
transport av funksjonshemmede. Dispensasjonen var ment å gjelde også for disse, men vi 
ser at overskriften i dispensasjonen kan føre til noe usikkerhet.  
 
For å hindre enhver tvil, samt sikre lik praksis i alle fylkeskommuner, gjør 
Samferdselsdepartementet med hjemmel i yrkestransportforskriften § 23 første ledd, jf. § 7, 
unntak fra kravet om garanti for selskapsvognløyve og løyve for transport av 
funksjonshemmede. 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.  
 
Dispensasjonen gjelder kun for motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til 
førersetet. Motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til føresetet skal til enhver tid 
ha gyldig garanti.  
 
Vi ber om at fylkeskommunene videreformidler denne informasjonen til drosjesentraler og 
løyvehavere i sitt fylke, samt de foretakene som har stilt garanti. 
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Side 3 
 

Adresseliste 
 
Agder 
fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Innlandet 
fylkeskommune 

Postboks 4404 
Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Nordland 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune - 
Byrådsavdeling for 
miljø og samferdsel 

Rådhuset 0037 OSLO 

Rogaland 
fylkeskommune 

Postboks 130 
Sentrum 

4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 
fylkeskommune 

Fylkets hus, 
Postboks 2560 

7735 STEINKJER 

Vestfold og 
Telemark 
fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 
fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 
fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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