
 

 

 

Rundskriv 
 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org. nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Lone Bruvold 
Hansen 
22 24 82 58 

Rundskriv N-4/2022 om egenerklæring for løyvehavere - korrigert 

Dette rundskrivet korrigerer samme rundskriv av 8. desember. I egenerklæringsskjemaet er 

det satt inn et nytt punkt om foretaksnavn og organisasjonsnummer. 

 

I henhold til yrkestransportforskriften § 48c skal løyvehaver, før løyvet settes i drift, 

dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som skal benyttes i virksomheten er registrert 

som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller krav i forskrift 1. oktober 

2009 nr. 1226 om krav til taksametre, er installert i kjøretøyet. Videre skal kjøretøyet i 

henhold til yrkestransportforskriften § 48 ha merking og taklampe med mindre løyvehaver har 

fått dispensasjon fra kravene. 

 

Gjennom dette rundskrivet fastsetter departementet at løyvehaver, før løyvet settes i drift, 

skal sende inn vedlagte egenerklæring til den løyvemyndigheten som har utstedt løyvet. 

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt egenerklæringen: 

 

- Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og  

- Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til 

Justervesenet.   

 

Gjennom egenerklæringen skal løyvehaver godtgjøre at vilkårene for å drifte løyvet er 

oppfylt.  

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.) 

fagdirektør 

 

 

Lone Bruvold Hansen 

utredningsleder 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

   

Nr. N-4/2022 Vår ref 22/1095 Dato 

23. desember 2022 

 

  



 

 

Side 2 
 

EGENERKLÆRING OM DRIFTSVILKÅR FOR DROSJELØYVE 
Alle punkter må være bekreftet før drosjetransport kan settes i drift. Jf. ytf. § 48. 

 

 
 
Vedlegg: 
Kopi av vognkort og kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll er sendt til 
Justervesenet skal legges ved egenerklæringen.  
 

• Hvis kjøretøyet er leid eller leaset skal signert avtale oppbevares i bilen sammen med 
løyvedokument, jf yrkestransportforskriften § 13. 

• Eventuelle dispensasjoner skal oppbevares i bilen sammen med løyvedokument. 

• Kjøretøyet må være forsikret i henhold til lov om ansvar for skade som motorvogner 

gjer (bilansvarslova). 

 

Skjema og vedlegg sendes til: XXX  

 

Eller via e-post:      XXX 

 

Jeg (løyvehaver/daglig leder) bekrefter at ovennevnte krav er gjennomført og er kjent med at 
unnlatelse kan medføre reaksjoner iht yrkestransportloven § 29 og kapittel 8. 
 
 
________________________________       _____________________________ 
 
Sted/dato         Sign. 
 
 

Foretaksnavn __________________________________________    Org.nr ____________________ 

 

Gjelder drosjeløyve(r): ______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Kjøretøy er registrert som drosje i kjøretøyregisteret (Kode 31) 

 Kjøretøy har godkjent taksameter og loggføringssystem (GNSS) Jf. ytl. § 9 (3) 

 Type: _____________________________________________________________ 

 Kjøretøy har godkjent taklampe og merking (løyvenummer) på sidedører 

 

 

 

Merknader:  



 

 

Side 3 
 

 
Adresseliste: 
Alle fylkeskommuner 
Oslo kommune 
Alle helseforetak 
Abelia 
Hovedorganisasjonen Virke 
Justervesenet  
NHO Transport 
Norges Taxiforbund 
Norges Turbileierforbund 
Politidirektoratet 
Statens vegvesen 
 

 

 


