
 

     SØKNAD OM LØYVE TIL PERSONTRANSPORT 

      MED MOTORVOGN UTENFOR RUTE 

 

Søknaden gjelder:           

 Drosjeløyve for motorvogn registrert for inntil 8 personer + fører   

 Drosjeløyve for motorvogn registrert for inntil 16 personer + fører 

 Reservedrosjeløyve for motorvogn registrert for inntil 8 / 16 personer + fører 

Opplysninger om søker: 

Navn: 
 
 

Personnummer: 

Adresse: 
 
 

Postnummer/sted: 

Telefon: 
 
 

E-post: 

 

Andre opplysninger: 

Søker du tilslutning til drosjesentral? 

 Ja 

 Nei 

Hvis «ja», oppgi taxisentral og stasjonering 

Har du løyve for persontransport med 
motorvogn utenfor rute? 

 Ja 

 Nei 

Hvis «ja», hva slags løyve? 

Skal du ha drosjevirksomhet som hovederverv? 

 Ja 

 Nei 

Eventuelt annet yrke 

 

Vedlegg til søknaden: 

 Politiattest (original) – søknad (elektronisk/post) på www.politi.no/tjenester/politiattest  

 Kopi av førerkort (begge sider) 

 Bekreftet kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller drosjeløyveeksamen ved Statens 

vegvesen 

 Attester fra arbeidsgivere (løyvehavere) med angivelse av stillingsstørrelse (i %) og tidsrom  

 Lønnsoppgaver for tiden det kreves ansiennitet for, samt lønnsslipper for 2019 og 2020 

 Attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten – hentes på www.skatteetaten.no eller 

www.altinn.no. 

 Attestasjon fra Konkursregisteret i Brønnøysund – bestilles på www.brreg.no  

http://www.politi.no/tjenester/politiattest
http://www.skatteetaten.no/
http://www.altinn.no/
http://www.brreg.no/


 
 

Opplysninger om praksis: (skal fylles ut) 

Jeg har følgende praksis som fulltids drosjesjåfør 
(skal bekreftes med lønns- og trekkoppgaver) 

Jeg har følgende praksis som deltids 
drosjesjåfør (skal bekreftes med lønns- og trekkoppg.) 

Fra dato Til dato Løyvenr Fra dato Til dato Løyvenr 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

Ved søknad om drosjeløyve, skal midlertidig avbrudd i praksis som fulltids drosjesjåfør som følge av 

sykdom, militærtjeneste, svangerskap eller andre årsaker oppgis til løyvemyndigheten og 

dokumenteres. 

Eventuelle tilleggsopplysninger gis på eget ark.   

MERK: 

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at 

søknaden ikke blir behandlet eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt. 

 

Sted: 
 
 

Dato: Søkerens underskrift: 

 

Søknaden sendes til: 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Postboks 2844 

3715 Skien  


