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DEL I – INNLEDENDE BESTEMMELSER 
  
 
§ 1 FORMÅL 
Formålet med dette reglementet for drosjevirksomhet i Telemark (drosjereglementet) 
er å legge til rette for en tilpasset og sunn konkurransesituasjon for drosjenæring i 
Telemark ved å fastsette ensartede og forutsigbare rammebetingelser for sentraler, 
løyvehavere, bestyrere og sjåfører. Etterspørselen etter drosjetjenester skal dekkes i 
størst mulig grad samtidig som det legges til rette for drivverdige inntjeningsmuligheter 
for driveplikten. 
 
Med bakgrunn i enkelte forskjeller på inntjeningsmuligheter i og utenfor større bybånd, 
vil dette kunne hensyntas ved praktiseringen av drosjereglementet og dets formål.    
 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
Dette drosjereglementet gjelder for drosjenæringen i Telemark: drosjesentraler og 
løyvehavere/bestyrere med og uten tilslutningsplikt til sentraler. Drosjereglementet 
gjelder også drosjesjåfører så langt den passer.  Telemark fylkeskommune er 
løyvemyndighet i Telemark.  
 
 
§ 3 HJEMMEL 
Drosjereglementet er fastsatt med hjemmel i lov om yrkestransport med motorvogn og 
fartøy (yrkestransportlova) av 21.06.2002 nr. 45, § 9 (3) og forskrift om yrkestransport 
innlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) av 26.03.2003 nr. 401, § 
46 (7). Bestemmelsene gir løyvemyndigheten adgang til å bestemme etablering av 
drosjesentraler og organisering av disse, og kan fastsette regler for drosjevirksomhet 
med virkning for både løyvehavere og sjåfører. Reglene kan i detalj foreskrive hvordan 
virksomheten skal utøves, herunder løyvehaver og drosjeførers plikter overfor 
publikum, drosjesentraler mv.   
 
 
§ 4 IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER 
Drosjereglementet gjelder fra det tidspunkt den vedtas av Telemark fylkeskommunes 
Hovedutvalg for samferdsel (HS). Vedtekter og kjørereglement ved drosjesentraler som 
ikke er i overensstemmelse med drosjereglementets rammebetingelser må korrigeres i 
henhold til disse innen 1 år etter drosjereglementets ikrafttredelse. 
 
Endringer eller opphør i drosjereglementet vedtas av HS og får virkning fra vedtaksdato, 
med mindre HS bestemmer noen annet. 
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DEL II – LØYVEOMRÅDER 
 
 
§ 5 FYLKESGRENSER, LØYVEDISTRIKT, STASJONERINGSSTED MM. 
 
Fylkesgrensene 
Et drosjeløyve utstedt av Telemark fylkeskommune gir rett til å drive drosjetransport 
innenfor Telemark fylke. Det er likevel tillatt å utføre oppdrag utenfor fylkesgrensen når 
turen starter innenfor fylkesgrensen. I forbindelse med tur utenfor fylket, kan det tas 
med kunder tilbake. Tomkjøring ut fra eget fylke er bare tillatt når turen er 
forhåndsbestilt og går tilbake til eget fylke. 
 
Stasjoneringssted / primærområde 
Stasjoneringsstedet er sentralens forretningsadresse, eventuelt bopelsløyvehavers 
forretningsadresse, med mindre annet er fastsatt i løyvedokumentet.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL III– DROSJESENTRALER 
 
§ 6 DEFINISJON AV DROSJESENTRAL OG DENS FORMÅL 
En drosjesentral er en selvstendig juridisk enhet som primært driver formidling av 
drosjetransport for løyvehavere med tilslutningsplikt til sentralen.  
 
Drosjesentralen skal ha til formål å organisere, administrere og formidle 
transportoppdrag for sentralens tilsluttede løyvehavere, markedsføre deres tjenester, 
ivareta deres interesser, fremme samarbeid og sikre godt arbeidsmiljø blant 
løyvehavere og deres sjåfører, utarbeide ressurseffektive og rettferdige vaktordninger, 
aktivt utvikle et solid og fleksibelt drosjetilbud for publikum av høy kvalitet hele døgnet, 
arbeide aktivt for et serviceinnstilt og profesjonelt forhold til kunder og myndigheter. 
 
Drosjesentraler bestyrer normalt tilsluttete løyvehaveres bortbestyrte løyver, se § 24. 
 
Drosjesentralen kan i særlige tilfeller drive persontransport i egen regi gjennom egne 
tildelte løyver.  
 
En drosjesentral kan ikke drive virksomhet som går utover det formål som er fastsatt i 
vedtektene. 
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§ 7 ETABLERING AV SENTRAL 
Løyvemyndigheten kan i samråd med kommunale myndigheter bestemme om det skal 
være en eller flere drosjesentraler i et distrikt, jfr yrkestransportloven § 9 og 
yrkestransportforskriftene § 46 (1). Eventuell etablering av en sentral forutsetter en 
behovsprøving og må vedtas av HS.  
 
Ved tildeling tas det blant annet hensyn til om driftskonseptet har en positiv innvirkning 
på konkurransesituasjonen i markedet og drosjereglementets § 1 siste setning. 
 
Sentralen skal ha egne vedtekter som ligger innenfor gjeldende lovgivning, dette 
drosjereglementet og ellers gjeldende føringer gitt av myndighetene. Vedtektene skal 
være godkjent av løyvemyndigheten. Interne regler mellom sentral og løyvehavere, 
eksempelvis om sanksjoner, skal forelegges løyvemyndigheten.  
 
Sentralen skal være registrert i Foretaksregisteret som selvstendig rettssubjekt. 
 
 
§ 8 EIERANDELER OG SENTRALAVGIFT  
En drosjesentral eies av tilsluttede løyvehavere og sentralen skal fastsette i sine 
vedtekter at tilsluttede løyvehavere har plikt til å kjøpe andelen eller aksjene i sentralen 
som tilfaller løyvet.  
 
Ved en løyvehavers uttreden refunderer sentralen verdien av andelen eller aksjene til 
vedkommende. Sentralen skal selge andelen eller aksjene til en eventuell ny/overtakene 
løyvehaver. Verdifastsettelsen skjer i henhold til bokført egenkapital pr andel eller aksje 
etter siste godkjente årsregnskap. Andel eller aksjer kan ikke omsettes utover dette. 
 
Sentralens tilsluttete løyvehavere plikter å betale sentralavgift for å dekke sentralens 
driftskostnader. Styret i sentralen fastsetter størrelse, frekvens og forfall på 
sentralavgiften.  
 
 
§ 9 ØKONOMI 
Ved etablering av en drosjesentral skal det leveres attest fra kemner, skattefogd og 
Konkursregisteret i Brønnøysund. Selskap under stiftelse skal levere kopi av 
stiftelsesdokumenter og registrering i mva-registeret så snart dette foreligger. 
 
En drosjesentral skal ved etablering minimum ha egenkapital tilsvarende krav til 
aksjekapital i aksjeloven. Drosjesentral med 10 tilsluttede løyver eller mer skal ved 
etablering ha minimum 100.000 kr i egenkapital. 
 
 
§ 10 ANTALL LØYVER  
En sentral kan maksimalt ha 45 hovedløyver tilsluttet seg. Den kan også ha 
reserveløyver tilsluttet seg, men maksimalt 30 % av antall hovedløyver. I særlige tilfeller 
kan løyvemyndigheten bestemme annet.  
 
Dersom løyvemyndigheten godkjenner etablering av ny sentral kan løyvemyndigheten 
bestemme at et minsteantall løyver tilsluttes sentralen fra iverksettingstidspunktet.   
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§ 11 TILSLUTNING OG UTTREDEN  
Løyvemyndigheten bestemmer hvilke løyver som skal stå tilsluttet den enkelte 
drosjesentral ved utlysning av et løyve eller ved overføring etter § 17. 
 
Ved uttreden må løyvehaver sørge for at praktiske og økonomiske forpliktelser overfor 
tidligere sentral er innfridd ut oppsigelsestiden på 3 måneder før overgang iverksettes, 
med mindre det foreligger mislighold fra sentralens side.  Tvist mellom sentral og 
tilsluttet løyvehaver om økonomisk mellomværende avgjøres ved sivilrettslig 
behandling. Spørsmålet om løyvets overgang til annen sentral avgjøres av 
løyvemyndigheten uavhengig av eventuell privatrettslig mellomværende.  
 
 
§ 12 DELTAKELSE I SENTRALENS ØVERSTE ORGAN  
Sentralens tilsluttete løyvehavere har møterett i sentralens øverste organ.  
 
Sentralens tilsluttede løyvehavere med andel eller aksjer i sentralen har tale-, forslags- 
og stemmerett i sentralens øverste organ, med mindre sentralens vedtekter stiller vilkår 
for dette, eksempelvis at forfalte fordringer skal være betalt.  
 
 
§ 13 KOMMUNAL REPRESENTASJON I DROSJESENTRALENS STYRE 
Løyvemyndigheten kan be kommunen(e) om å oppnevne en representant til 
drosjesentralens styre med fulle rettigheter dersom dette anses nødvendig for å ivareta 
kundenes interesser. Kommunal(e) representant(er) gis møtegodtgjørelse av sentralen. 
 
 
§ 14 UTFYLLENDE VEDTEKTER OG REGLEMENT 
Sentralen kan fastsette bestemmelser i vedtekter og internt reglement som utfyller dette 
drosjereglementet, så sant det ikke er i strid med lov, forskrifter, dette 
drosjereglementet eller andre føringer.  
 
 
§ 15 SANKSJONER VED BRUDD PÅ SENTRALENS INTERNE REGLER 
Dersom virksomhetsutøvelsen på et løyve ikke skjer i henhold til de forpliktelser 
sentralen har fastsatt i sine vedtekter eller interne reglement, eller på annen er 
grovt i strid med sentralens omforente praksis, kan sentralen treffe beslutning om  
 

 at løyvehaver kan utelukkes fra en eller flere bestemte oppdragskategorier opptil 
én måned,  

 
 at løyvehaver kan utelukkes fra en eller flere bestemte oppdragskategorier på 

ubestemt tid dersom opptreden/avviket er så grove at sentralens avtaler står i 
fare for opphør. Ved utestenging over 3 mnd skal løyvemyndigheten alltid 
varsles.  
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Dersom virksomhetsutøvelsen på et løyve ikke skjer i henhold til gjeldende forpliktelser 
overfor sentralen og dette er å anse som grovt uaktsomt, kan sentralen beslutte at 
vedkommende transportør kan utelukkes fra bookingsystemet i inntil 48 timer.  

 
Som alternativ til utestenging kan styret ved sentralen ilegge løyvehaver gebyr på inntil 
kr 10.000,-.  
 
Før sentralen beslutter sanksjoner skal vedkommende varsles og gis anledning til å 
uttale seg. En sanksjonsbeslutning skal begrunnes og gjøres skriftlig. 
 
Tvist som følge av sanksjoner fra sentralen avgjøres ved ordinære domstoler eller annen 
privatrettslig behandling.  
 
 

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING 
Vedtektsendringer kreves at minst 2/3 av sentralens stemmeberettigede løyvehavere, 
jfr reglementets § 12 (2), skal være tilstede (vedtaksførhet) og minst 2/3 stemmeflertall 
(stemmekrav). Det samme gjelder vedtak om oppløsning, fisjon og fusjon.  
 
Vedtak som nevnt skal gjøres i sentralens øverste organ og må godkjennes av 
løyvemyndigheten. 
 
 
 

DEL IV– BYTTE AV SENTRAL, TILDELING AV LØYVER OG ANSIENNITET 
 
§ 17 BYTTE AV SENTRAL ELLER BOPELSLØYVER 
En løyvehaver opparbeider fulltidsansiennitet for den tiden vedkommende driver et 
løyve som sitt hovederverv. Vedkommende beholder i tillegg sin tidligere ansiennitet 
som fulltids drosjesjåfør jf reglementets § 19 (2). Den samlede fulltidsansienniteten kan 
benyttes i konkurranse med andre når det søkes på ledig løyve ved en annen sentral.  
 
Fortrinnsretten gjelder bare for tildeling av «ett løyve». Med «ett løyve» menes det 
hovedløyvet som til en enhver representerer vedkommendes eneste hovedløyve. Dette 
betyr at så lenge en løyvehaver med ett hovedløyve sier opp dette eksisterende løyvet 
ved tildeling av ett «nytt» løyve ved en annen sentral, anses fortrinnsretten for å være i 
behold. Dersom det oppsagte hovedløyvet har et tilknyttet reserveløyve, må også dette 
avvikles.    
  
Før en løyvehaver kan søke på et annet ledig løyve med det formål å bytte sentral må 
vedkommende ha vært tilsluttet eksisterende sentral i minimum 2 år. 
 
Reglene i denne paragraf får tilsvarende anvendelse tilfeller hvor en løyvehaver med 
tilslutningsplikt til sentral søker på et ledig bopelsløyve, hvor en bopelsløyvehaver søker 
på et ledig løyve med tilslutningsplikt ved sentral, og hvor bopelsløyvehaver søker på et 
ledig bopelsløyve.   
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§ 18 TILDELING 
Når et ledig løyve lyses ut på ordinært vis, legges yrkestransportforskriften §§ 43 og 44 
til grunn ved tildeling av løyve. 
 
Drosjeløyver tildeles enkeltpersonforetak, med mindre det foreligger særlige forhold. 
For bestyring gjelder reglementets § 24 
 
 
§ 19 ANSIENNITET 
Avgjørende for tildeling av et løyve er opparbeidet fulltidsansiennitet, med mindre 
særlige grunner taler mot.  
 
Ansiennitet som full tids drosjefører regnes kun hvis drosjeyrket er utøvd som 
vedkommende sitt hovederverv, det vil si kjøring tilsvarende normalarbeidstid på 35-40 
timer i uken fordelt på skift av normalt omfang (ca 6-9 timer) sammenhengende over 
tid. Bestyrere som ikke har eget løyve opparbeider fulltidsansiennitet i 
bestyrerperioden, så lenge hovedervervskravet er overholdt, se § 22.   
 
Den som har opparbeidet mer enn 2 års ansiennitet på fulltid, har fortrinnsrett ved 
tildeling. Dersom det er flere som har fortrinnsrett, tildeles løyvet den som har lengst 
fulltidsansiennitet.  
 
En løyvehaver kan også benytte opparbeidet ansiennitet ved søknad på ledig løyve. Se 
reglementets § 17 (2).  

 
Deltidsansiennitet er kun relevant der søkere har lik fulltidsansiennitet. 
 
En forutsetning for at ansiennitet kan benyttes, enten den er opparbeidet som fulltids 
drosjesjåfør eller som løyvehaver, er at reglene om fravær etter 
yrkestransportforskriften § 43 (4) ikke er til hinder for dette.   
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DEL V – REGLER FOR DROSJELØYVER 
 
§ 20 REGISTRERING AV FORETAK 
Et enkeltpersonforetak som driver drosjeløyve må ikke drive annen virksomhet i samme 
enkeltpersonforetak, med mindre det i regnskapene tydelig skilles hvor driftsinntektene 
skriver seg fra.  
 
 
§ 21 DRIVEPLIKT 
Et drosjeløyve gir løyvehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute, jfr 
yrkestransportforskriften § 1 (1) f.  
 
Omfanget av driveplikten tilsvarer drift/tilgjengelighet 24 timer i døgnet 7 dager i uken, 
med mindre løyvet inngår i et skriftlig avtalt vaktsamarbeid. 
 
Vil løyvehaver opphøre den løyvepliktige virksomhet, skal løyvemyndigheten varsles 
senest 3 måneder på forhånd (oppsigelsesfrist), jfr yrkestransportforskriften § 38 (2).  
 
Løyvehaver må ikke uten samtykke fra løyvemyndigheten trekke drosjen ut av kjøring 
uten at det foreligger tvingende grunn for det. Dersom løyvehaver i mer enn en måned 
ikke vil være i stand til å opprettholde virksomheten, skal melding straks sendes 
løyvemyndigheten. Løyvemyndigheten kan sette frist for å gjenoppta virksomheten. jf. 
yrkestransportforskriften § 51 (1). 
 
Et drosjeløyve bortfaller ved fylte 70 år, jfr yrkestransportforskriften § 52 (1). 
 
 
§ 22 HOVEDERVERV 
En løyvehaver skal ikke ha annet hovederverv eller heldagsstilling, jfr 
yrkestransportforskriften § 45.  
 
Hovedervervskravet innebærer at en løyvehaver skal utøve sin drosjevirksomhet i et 
omfang hvor samlet nedlagt arbeidstid og inntekt skal utgjøre mer enn samlet arbeidstid 
og inntekt fra annen virksomhet/erverv.  
 
Enhver annen lønnet virksomhet/erverv/arbeid regnes i utgangspunktet som «annet 
erverv». Dette betyr at eksempelvis lønnet arbeid som daglig leder, formann eller 
styremedlem av en taxisentral regnes som «annet erverv».  
 
Enkelte erverv regnes likevel ikke som «annet erverv». Dette gjelder blant annet trygde- 
eller pensjonsytelser, kapitalinntekter ol. som bærer preg av å være passive inntekter. 
Videre regnes ikke lønnet politisk verv eller særlige tillitsverv som, f.eks betalt stilling i 
et fagforbund, som «annet erverv».  
 
Når det foreligger særlige grunner, kan løyvemyndigheten etter søknad gi samtykke til 
at drosjeyrket kombineres med annet hovederverv eller heldagsstilling. Slikt samtykke 
skal være innhentet på forhånd. 
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Brudd på kravet om hovederverv vil løyvemyndigheten vurdere som grunnlag for 
tilbakekalling og ileggelse av karantenetid, jfr yrkestransportloven § 29. 
 
§ 23 ANTALL LØYVER PR. PERSON 
En person kan maksimalt inneha ett drosjeløyve. Det vil si hovedløyvet og eventuelt det 
tilknyttede reserveløyvet. 
 
Når det foreligger særlige grunner, kan løyvemyndigheten tildele drosjeløyve til allerede 
innehavere.  
 
En løyvehaver kan maksimalt bestyre ett drosjeløyve. Det vil si hovedløyve og eventuelt 
det tilknyttede reserveløyvet. 
 
 
§ 24 BESTYRING 
Blir den som innehar løyve midlertidig ute av stand til selv å lede og drive virksomheten, 
kan løyvemyndigheten etter søknad samtykke i at virksomheten i inntil tre år helt eller 
delvis blir overlatt til drosjesentral. Er det ikke drosjesentral i distriktet, kan 
løyvemyndigheten godkjenne annen bestyrerordning. Det samme gjelder når 
løyvemyndigheten av andre grunner finner det mest hensiktsmessig å godkjenne annen 
bestyrerordning, jfr yrkestransportforskriften § 51. 
 
Med «ute av stand til» menes manglende evne til å drive løyvet på grunn av helsemessige 
årsaker. Med «midlertidig» menes kortvarig periode på inntil 2 år i første omgang, som 
eventuelt kan forlenges med ytterligere 1 år. Det må sannsynliggjøres at løyvehaver kan 
komme tilbake til yrket innen utløpet av tilmålt bestyrerperiode. Sakkyndig 
dokumentasjon (vurdering/uttalelse) skal fylles inn på gjeldende standardskjema og 
skal vedlegges søknad om bestyring. Med «lede og drive» menes ansvaret for å overholde 
driveplikten på løyvet (arbeidsgiverrollen). Løyvehaver har altså ikke kjøreplikt, men 
driveplikt på løyvet. En løyvehaver/bestyrer er arbeidsgiver på løyvet og velger selv om 
driften skal organiseres ved egen kjøring eller helt eller delvis av ansatte sjåfører. 
Hovedervervskravet gjelder uansett. 
 
Bortbestyring gir løyvehaver mulighet for midlertidig overføring av økonomiansvar, 
arbeidsgiveransvar og ansvar for å oppfylle driveplikten. Ved en bortbestyring trer 
bestyrer inn i løyvehavers sted. Det er ikke tillatt for løyvehaver å ta betaling/kreve 
vederlag for bortbestyring av et løyve. 
 
Kjøretøyet som benyttes i bestyringsperioden skal normalt være registrert på 
opprinnelig løyvehaver. Når løyvehaver låner bort bil til bestyrer kan det ikke kreves 
vederlag, med unntak for dekning av faktiske driftskostnader og –utgifter. Fortjeneste er 
forbudt. Kopi av lånekontrakt skal vedlegges søknad om bestyring.   
Bestyrer kan likevel registrere egen bil på seg, men kun under forutsetning av at 
registreringen ikke gir refusjonsrett. 
 
Brudd på bestemmelsen vurderes som grunnlag for umiddelbart opphør av bestyring 
og/eller tilbakekalling av løyve med eventuell ileggelse av karantenetid, jfr 
yrkestransportloven § 29. 
 



side 10 

 Vedtatt av Hovedutvalg for samferdsel 13.09.2016 

 
§ 25 RESERVELØYVE 
En løyvehaver kan maksimalt inneha ett reserveløyve, med mindre løyvemyndigheten 
av særlige grunner bestemmer noe annet.  
 
En sentral kan maksimalt inneha et antall reserveløyver tilsvarende 30 % av sentralens 
hovedløyver.  
 
§ 26 FORBUD MOT KONKURRERENDE VIRKSOMHET 
Dersom en sentral i sine avtaler med tilsluttede løyvehaverne har klausuler om 
konkurrerende virksomhet, gjelder alminnelige privatrettslige regler. 

 
 

 

 

 

 

DEL VI – KRAV TIL DROSJEVIRKSOMHETEN  
 
§ 27 KRAV TIL SENTRAL, LØYVEHAVER* OG SJÅFØR 
*omfatter også bestyrer 

(1) KJENNETEGN 
All virksomhet skal kjennetegnes ved god forretningsskikk, service og sikkerhet. 

 
(2) REGLER OG GODKJENNINGER 

Sentralen og løyvehaver skal holde seg oppdatert og overholde de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter, reglement, andre vedtak, retningslinjer ol. som angår 
drosjenæringen i Telemark. Det samme gjelder de bestemmelser som framgår av 
sentralens godkjente vedtekter og tilhørende interne reglementer, avtaler og 
omforente praksis. 

 
Godkjenninger og tillatelser ol. som er nødvendig for å drive virksomheten skal være 
innhentet i rett tid. 

 
(3) KOMMUNIKASJON 

Løyvehavere og sjåfører skal inneha tilfredsstillende kommunikasjons- og 
norskspråkkunnskaper. 
 

(4) ANSATTE SJÅFØRER 
Løyvehaver er arbeidsgiver på løyvet og er ansvarlig for blant annet at ansatte 
sjåfører  
- holder seg oppdatert og overholder reglene som er nevnt i § 27 (1), (2) og (3), og 
- kjennskap til det utstyr som nyttes i drosjetjenesten. 
 

(5) OPPBEVARING AV DOKUMENTASJON 
Sentralen skal sikre forsvarlig etterrettelighet for sin virksomhet.  Sentralen skal føre 
nødvendige registre, journaler og statistikk, herunder føre register over 
ansienniteten til alle sjåfører som er tilknyttet sentralen hvor det skilles tydelig 
mellom fulltid og deltidsansiennitet.  
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Løyvehavere skal sikre forsvarlig etterrettelighet for sin virksomhet. Løyvehaver 
skal ha skriftlige arbeidsavtaler med sine ansatte sjåfører og skal føre oversikt over 
sjåførenes ansiennitet slik at det i eventuell attest fremgår detaljert og korrekt 
informasjon om vedkommedes stillingsprosent og tidsrom for ansettelsesforholdet. 
Løyvehavere skal oppbevare alle originale skiftlogger. Alle skiftlogger skal være 
underskrevet av utførende sjåfør. Likestilt med signatur er godkjent elektronisk 
signering.   

 
(6) ENDRINGER 

Sentraler, løyvehavere og sjåfører må være innstilt på at endringer kan skje bl.a. som 
følge av statlige krav og regionale føringer. 

 
(7) MELDEPLIKT OG RAPPORTERING 

Endringer i sentralens vedtekter skal sendes løyvemyndigheten for godkjenning. 
 
Sentralen og løyvehaver skal sende løyvemyndigheten kopi av regnskap, 
årsberetning, og annen ønsket dokumentasjon når løyvemyndigheten ber om det, 
eksempelvis oversikt over eierfordeling, styresammensetning, utskrift fra AA-
registeret, skatt- og mva attester, brukerundersøkelser ol. Rapporteringen skal 
gjennomføres og utformes i tråd med det løyvemyndigheten bestemmer.  
 

(8) SENTRALENS TILSYNANSVAR 
Sentralen skal føre tilsyn med at alt personell som til enhver tid benyttes til 
virksomhetens transportoppdrag tilfredsstiller kravene som nevnt i loven, 
forskrifter, dette drosjereglementet ol. Sentralen har et ansvar for å varsle 
løyvemyndigheten, politi og/eller andre aktuelle myndigheter ved brudd eller 
mistanke om dette.  
 

(9) MYNDIGHETENES INNSYN OG KONTROLL 
Sentralen og løyvehaver skal effektivt samarbeide med løyvemyndigheten og andre 
myndigheter som f.eks skatteetaten, politi el. og skal raskt, korrekt og detaljert 
utlevere etterspurt dokumentasjon når det bes om innsyn.  

 
(10) AVVIK 

Eventuelle klager fra kunder håndteres av løyvehaver/sentralen. Løyvemyndigheten 
skal varsles ved alvorlige tilfeller. 
 
Eventuelle klager fra sentralens løyvehavere som omhandler andre løyvehaveres 
eller sentralens virksomhet og opptreden skal behandles av styret. Alle 
uoverensstemmelser innad i sentralen skal søkes løst internt. Løyvehavere tilsluttet 
sentralen står likevel fritt til å innrapportere forhold til løyvemyndigheten 
vedrørende sentralens drift og opptreden. I tilfeller hvor det antas å foreligge 
straffbare forhold skal også politiet underrettes.  
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§ 28 SIKKERHETSMESSIGE/TEKNISKE KRAV OG OPPGJØR 
(1) SIKKERHET 

Ut over gjeldende sikkerhetskrav, skal det vies særlig fokus på sikkerhetsaspektet 
ved skoleskysstilbudet.  
 

(2) UNIVERSELL UTFORMING 
Utover gjeldende krav til universell utforming, skal det tilstrebes at tjenestene 
sentralen tilbyr er tilgjengelig for alle. 
 

(3) UTSTYR 
Drosjen skal være utstyrt med følgende: 

a) Løyvedokument og kopi av eventuell leie-/leasingavtale, jfr 
yrkestransportforskriften § 13 (3). 

b) Dette drosjereglementet, 
c) Lett synlig takstregulativ/prisopplysning, 
d) Brosjyre om TT-ordningen, 
e) HMS-håndbok, 
f) Takskilt av godkjent type (lediglampen) med drosjens løyvenummer. 

Lampen skal lyse når drosjen er ledig og slukkes når drosjen er opptatt.  Den 
skal også kobles over taksameter slik at lyset slukkes når taksameteret slås 
på. 

g) Skrivende taksameter som er kompatibelt med drosjesentralens  
flåtestyringssystem, 

h) Betalingsterminal som aksepterer vanlige betalingskort og TT-kort 
i) Sambandsutstyr tilpasset drosjesentralens krav/behov,  
j) Drosjesentralens logo,  
k) Nødalarm,  
l) Øvrige innretninger som løyvemyndigheten, politi, Statens vegvesen el. 

pålegger.  
 
(4) BETALINGSMIDDEL, OPPGJØR OG PANT 

a) Drosjesjåfør plikter å ta imot de betalingsmidler som drosjesentralen godkjenner. 
Ved bruk av betalingskort plikter kunden å forevise dette ved turens oppstart 

b) Drosjesjåfør plikter å veksle inntil kr 500,-. 
c) Drosjesjåfør kan forlange forskudd av kunden.  
d) TT-kort skal aksepteres som betalingsmiddel. Ledsagerbevis for 

funksjonshemmede skal aksepteres på TT-turer. 
e) Hvis kunden ikke møter opp på avtalt hentested, kan vedkommende nektes ny 

tur inntil det er gjort opp for fremmøtet. Se for øvrig § 29 (2) h. 
f) Ved avtale om pant plikter drosjesjåføren å gi kvittering for det som er mottatt. 

Kvitteringen skal være påført kjørebeløp og tid og sted for tilbakelevering av 
pantet. 

g) Det kan avtales med kunden hvor lenge pantet skal oppbevares før det kan 
avhendes for å få dekket det beløp sjåføren har til gode. 
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§ 29 ORDENSREGLER 
(1) FORMELLE RUTINER OG BESTILLING 
Løyvehaver og sjåfør plikter å 

a) stille drosje til disposisjon for drosjesentralen etter fastsatt kjøreplan og etter 
behov, 

b) underrette sentralen om uforskyldt fravær eller andre nødvendige opplysninger 
som er viktig for sentralen, 

c) gi beskjed til bakvakten/eventuelt sentralbordbetjeningen når han i sin pliktvakt 
får tur som går utover sentralens primærområde eller sambandsområde, slik at 
drosjetilbudet på stedet opprettholdes samtidig som det gir større sikkerhet for 
sjåføren, 

d) møte på sentralens kontor på forlangende så snart som mulig, 
e) betjene telefonhenvendelser på den mest hensiktsmessig måte og i samarbeid 

med sentralen og omforent praksis. Kundens transportbehov skal løses best 
mulig.   

f) utføre de turer som tildeles fra sentralen, med mindre dette forhindres av andre 
oppdrag i tjeneste. Løyvehaver/sjåfør har anledning til å påta seg sporadiske 
oppdrag utenom sentral så lenge dette ikke har betydning for drosjesentralens 
virksomhet. Faste oppdrag, offentlig kjøring og avtalekjøring for store kunder 
skal alltid formidles via sentralen. Sentralens styre kan gjøre unntak fra denne 
bestemmelsen dersom dette fremstår hensiktsmessig.  
 
Den som ikke har pliktvakt har rett til å påta seg oppdrag gjennom sentralen på 
lik linje med de som har vakt.  Sentralens styre kan likevel bestemme om de som 
er oppsatt på pliktvakt skal ha fortrinnsrett til tur. Øvrige løyvehavere skal i så 
fall informeres om en slik ordning på hensiktsmessig måte. 

  
(2) TRANSPORTRUTINER 
Løyvehaver og sjåfør plikter å 

a) sørge for at drosjen er i forskriftsmessig stand, ren og utluftet, 
b) sørge for at det benyttes uniform godkjent av sentralen (bopelsløyvehavere og 

sjåfører sørger for å benytte bekledning som tilsvarer en drosjeuniform som kan 
anses vanlig i Telemark, 

c) følge godkjente takster,  
d) nytte skrivende taksameter, og uoppfordret gi kunden skriftlig kvittering,  
e) være høflig og imøtekommende overfor kunder og andre, 
f) hjelpe kunder som trenger assistanse for å komme ut og inn av drosjen, 
g) hjelpe kundene med all slags bagasje som ikke er til hindringer for å medbringe, 
h) vente på kundene på hentested i inntil 5 minutter dersom ikke annet er avtalt, 
i) kjøre kortest mulig vei fram til bestemmelsesstedet, eller følge den rute kunden 

forlanger, 
j) undersøke straks om kunder har gjenglemt noe i drosjen, og straks levere det til 

rette vedkommende, eller på eventuell felles hittegodsoppbevaring, 
k) forsøke å skaffe annen vogn så snart som mulig ved avbrutt tur på grunn av feil 

eller skade på drosjen. Skaffes ny vogn innen rimelig tid (beregnet ut fra avstand 
til nærmeste stasjoneringssted), har sjåføren krav på taksameterets utvisende, 
minus den nye bils hentetakst. Skaffes ikke ny bil, har sjåføren ikke krav på 
betaling for utført kjøring, med mindre kunden ikke ønsker annen drosje. Ved 
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avbrytelse av tur, på grunn av vær og/eller føreforhold, har drosjesjåføren krav 
på betaling for kjørt lengde. 

l) avstå fra å ta med andre personer i tjenestetiden enn de som har bestilt/betaler 
turen. Som ledd i opplæringen av ny sjåfør kan imidlertid én aspirant følge med i 
drosjen. Aspiranten skal i slike tilfeller være utstyrt med skriftlig tillatelse fra 
drosjesentralen/bopelsløyvehaver. 

 
(3) HOLDEPLASSER 

a) Offentlige drosjeholdeplasser opprettes av kommunen, i samråd med 
drosjenæringen og politiet/lensmannen. Det bør fastsettes (og offentliggjøres) en 
geografisk sone rundt holdeplassen (holdeplass sone).  

b) Alle drosjer har i utgangspunktet rett og plikt til å ekspedere kunder som står i kø 
på en slik offentlig holdeplass. På holdeplass har den drosje som står først i kø 
fortrinnsrett til tur. Det vil si at ved flere ledige drosjer på holdeplass, henvises 
kunden til den drosje som er først i køen. Kunden har imidlertid rett til å velge 
annen drosje. 

c) Innenfor holdeplass sonen skal kundene som henvender seg direkte til en drosje 
(forsøk på praiing) henvises til holdeplassen. Utenfor sonen plikter 
drosjesjåføren å ta turer når den praies av publikum, med mindre drosjen er 
opptatt.   

d) Når det er kunde kø på holdeplassen, plikter drosjesjåføren vanligvis å kjøre den 
som står først på tur. Syke, uføre og personer med småbarn har imidlertid rett til 
drosje foran andre. For å få utnyttet drosjenes kapasitet best mulig (redusere 
tomkjøring), har sjåføren i særskilte tilfeller anledning til å spørre etter tur i 
bestemt retning.  

 
(4) AVVISNINGSGRUNNNER 
Løyvehaver og sjåfør kan avvise kunde som 

a) er synlig beruset, 
b) kan tilsøle eller skade kjøretøyet på grunn av bekledning, bagasje el,,  
c) ikke kan betale for seg,  
d) virker aggressiv, eller på annen måte opptrer på en måte som gjør at sjåføren 

føler sin sikkerhet truet.  
 

(5) FORBUD/BEGRENSNINGER 
a) Det er forbudt å røyke, nyte alkohol eller andre rusmidler i motorvogn som 

nyttes i drosjetjeneste. Dette gjelder så vel kunder som sjåfør. 
 

b) Drosjesjåfør skal, med kunder i drosjen, begrense private mobiltelefonsamtaler 
til et minimum. Det vises for øvrig til forskrifter til vegtrafikkloven om 
bestemmelser for bruk av mobiltelefon i kjøretøy. 

 

 

§ 30 ETIKK OG TAUSHETSPLIKT 
Sentral, løyvehaver og sjåfør plikter å  

a) hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med sin 
tjeneste får vite om andres personlige forhold. Taushetsbelagte dokumenter (så 
som transportrekvisisjoner for pasienttransport) skal oppbevares utilgjengelige 
for andre. 
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b) avstå fra å benytte seg av opplysninger tilegnet i forbindelse med oppdrag for 
egen eller andres interesse,   

c) avslå og utføre ulovlige handlinger for kunder, 
d) holde seg nøytral i diskusjoner med og mellom kunder, spesielt i kontroversielle 

spørsmål som gjelder for eksempel rase, religion og politikk, 
e) underrette politiet om straffbare forhold han/hun får rede på under utøvelse av 

drosjekjøring, 
f) bevare taushet rundt ethvert forretnings-/kundeforhold som gjelder den/de 

sentral(er) en løyvehaver tidligere har vært tilsluttet.  
 

Brudd på reglene i denne bestemmelse vil vurderes som grunnlag for tilbakekalling og 
ileggelse av karantenetid, jfr yrkestransportloven § 29. 
 
 
§ 31 SANKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 
Utover de sanksjoner som særlig er nevnt i enkelte av reglementets bestemmelser, vil 
ethvert brudd på bestemmelser i dette reglementet kunne bli vurdert som grunnlag for 
tilbakekalling og ileggelse av karantenetid, jfr yrkestransportloven § 29. 
 
Ved tilbakekalling av et løyve gis normalt løyvehaver frist på 1 måned til å avvikle 
drosjevirksomheten, regnet fra det tidspunkt vedtaket er endelig. Dette gjelder ikke ved 
tilbakekalling som følge av konkurs eller manglende garanti. 
 

§ 32 DISPENSASJONER 

Løyvemyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i dette 
reglement. 
 
 


