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Att: Ronald Pedersen 

 

 

Midlertidig fritak fra krav om løyve – Skogstad NA 
 

NHO Transport takker for mulighet til å komme med innspill på ovennevnte høring, herunder søknad 

om midlertidig løyvefritak for Skogstad NA. Foreningen har innspill på følgende punkter.   

Generelt om ordningen 

På generelt grunnlag mener NHO Transport at fritak fra krav om løyve er en negativ utvikling for 

bransjen. Økt omfang av denne praksisen bidrar til å undergrave mekanismene som løyveregimet er 

basert på.  

Etter samråd med buss- og drosjenæringen i Troms har NHO Transport fått opplyst at søker i dette 

tilfellet opererer i et område hvor flere aktører med løyve er tilgjengelig med kjøretøy. Dette gjelder 

alt fra drosje, selskapsvogn og turvogn. Til tross for at dette skal ligge som vurderingsgrunnlag som 

følger av rundskriv N-7/2017 fra Samferdselsdepartementet, mener vi likevel søker i dette tilfellet 

kan innvilges et midlertidig løyvefritak.  

Særskilt aktuelle søknad 
 
Vi noterer oss at søker i dette tilfellet er et enkelpersonforetak, og søker om fritak for ett kjøretøy. 
Ettersom virksomheten også er nyetablert, mener vi søker i dette tilfelle kan innvilges et løyvefritak 
på midlertidig basis.  
 
På denne bakgrunn understreker vi at ordningen om løyvefritak av natur er midlertidig, noe som 
innbefatter at søker på sikt burde arbeide for å innrette seg løyveregimet ved utløp av løyvefritaket 
det søkes om. 
 
Avslutningsvis 
                                                                                                                                                                                         

Til sist nevnes det at NHO Transport har forståelse for at småskala turistvirksomheter ønsker et 

sømløst tilbud med egne kjøretøy. I den grad søker ønsker fritak for ett kjøretøy, er en nyetablering 

og søker om kun fritak for ett år, mener foreningen dette kan innvilges for å bidra i en oppstartsfase 



for småskala turistvirksomheter. Ettersom søker i dette tilfellet oppfyller kravene, vil ikke foreningen 

motsette seg at virksomheten innvilges et midlertidig løyvefritak. 

 
Vi stiller oss samtidig tilgjengelig for fylkeskommunen om det ønskes en utdypning av næringens 

perspektiv.  

 

Vennlig hilsen                                                                                                                                                      

NHO Transport 

 

Torstein Clausen Jystad                                                                                                                                       

Næringspolitisk rådgiver                                                                                                   

  

 


