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Ny drosjeregulering - overgangsordninger for selskapsvognløyver,
løyve for transport for funksjonshemmede mv.
Departementet har fått flere spørsmål om hvilke regler som gjelder for merking og
taksameter for transport med selskapsvognløyve og løyve for transport av
funksjonshemmede.
Det fremgikk av forskrift om endring i yrkestransportforskriften av 6. desember 2019 nr. 1646
at yrkestransportforskriften § 48 om merking, taklykt og tilleggsutstyr mv. ikke skal gjelde
for selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede, jf. del II pkt. 4 i den
kunngjorte versjonen av forskriftsendringen.
Ved en inkurie falt del II pkt. 4 i forskriftsendringen ut da tidspunktet for iverksettelse av
endringene i drosjereguleringen ble endret fra 1. juli 2020 til 1. november 2020, jf.
endringsforskrift av 23. juni 2020 nr. 1355.
Dette blir nå rettet opp, slik at pkt. 4 igjen er inne i forskriften del II. Forskriftsbestemmelsene
om iverksettelse og overgangsordninger vil da lyde:
II
1. Forskriften gjelder fra 1. november 2020.
2. Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy
registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne
forskrift trer i kraft, gjelder til 1. november 2022.
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3. Drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, og
løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser
inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1.
november 2025.
4. Bestemmelsene i § 48 i denne forskriften gjelder ikke løyvetypene nevnt i andre og tredje
punkt.
I tråd med høringen får innehavere av selskapsvognløyver og løyver for transport for
funksjonshemmede, utført med kjøretøy med inntil 9 seter, en viss tid for å tilpasse seg
de nye kravene. Disse løyvehaverne kan utføre drosjetransport i overgangsperioden.
Kravene i § 48 vil imidlertid først gjelde etter 2 år, jf. pkt. 4 og 2 i endringsforskriften.
Tilsvarende gjelder for innehavere av utvidet drosjeløyve i overgangsperioden på 5 år, jf. pkt.
4 og 3 i endringsforskriften.
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