
Søknad om drosjeløyve 
 

Dette skjemaet skal brukes til å søke om drosjeløyve.  
Skjemaet skal fylles ut av daglig leder/innehaver av foretaket som søker om drosjeløyve. 
Foretaket må ha registrert daglig leder/innehaver i Enhetsregisteret. 

Løyver som innvilges vil gjelde i hele landet, men du må søke til den fylkeskommunen der 
foretaket har sin forretningsadresse.  

Løyve kan tildeles den som driver en fast og varig virksomhet i Norge, har tilfredsstillende 
økonomisk evne og god vandel. Du må legge ved søknaden:  

• Politiattest for foretaket 
• Politiattest for innehaver/daglig leder eller transportleder 
• Eventuell kopi av dom/forelegg 
• Skatteattest for foretaket 
• Skatteattest for innehaver/daglig leder (hvis foretaket er nytt) 
• Konkursattest for foretaket 
• Konkursattest for innehaver/daglig leder (hvis foretaket er nytt) 

Utfyllende informasjon om reglene for drosjeløyve finner du i : 

• Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)  
• Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).  

Løyvesøkende organisasjon 

Organisasjonsnummer  

Organisasjonsnavn  

Forretningsadresse  

Postnummer/sted   

Postadresse  

Postnummer/sted   

Kommune  

Fylke  

Telefonnummer  

E-post  

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-03-26-401/


Søknad om drosjeløyve 
 
Søkeren må betale 3400 kroner per løyve til den løyvemyndighet som utsteder 
løyvedokumentet. 

Antall løyver det søkes 
om: 

 

 

Informasjon om daglig leder/innehaver hos foretaket som søker løyve 

Fødselsnummer  

Etternavn  

Fornavn  

E-post  

Telefonnummer  

 

 

Har foretaket en annen transportleder enn daglig leder? 

Ja 

Nei 

 
Informasjon om transportleder 

Fødselsnummer  

Etternavn  

Fornavn  

E-post  

Telefonnummer  

 

 

  



Søknad om drosjeløyve 
Transportleders tilknytting til foretaket 
Bekreftelse for transportleder 

Transportleder er faktisk og vedvarende leder av firmaets transportvirksomhet 

Gjør grundig rede for transportleders tilknytting til selskapet, ansvar og oppgaver. 

Krav til økonomi for foretaket 
For å behandle din søknad må du legge ved skatteattest og konkursattest for foretaket. 

Hvis foretaket er nyopprettet, for mindre enn tre måneder siden, må du også legge ved skatteattest og 
konkursattest for daglig leder/innehaver. 

Skatteattest for foretak bestiller du på: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/bestilling-av-opplysninger-om-skatt-og-avgift-rf-
1507/ 

Skatteattest  for daglig leder bestiller du på: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/attestbestilling-/ 

Bekreftelse fra Konkursregisteret (konkursattest) bestiller du på: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/bekreftelse-fra-konkursregisteret/ 



Søknad om drosjeløyve 
 

Krav til vandel for foretaket 
Søknad om løyve skal vedlegges politiattest for foretaket som sådan. Politiattesten skal ikke være eldre 
enn tre måneder.  

Dersom du ikke har en politiattest for foretaket, må du bestille en av politiet.  
Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å bestille politiattest her: 
www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-per-post.    

Dersom en politiattest inneholder bemerkninger om overtredelse av en lovgivning, skal også kopi av 
dom/forelegg lastes opp som vedlegg til denne søknaden. 

Krav til vandel for innehaver/daglig leder eller transportleder 
Søknad om løyve skal vedlegges politiattest for innehaver/daglig leder eller transportleder. 
Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.  

Dersom du ikke har en politiattest for daglig leder/innehaver eller transportleder, må du bestille en av 
politiet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å bestille politiattest her: 
www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett 

Dersom en politiattest inneholder bemerkninger om overtredelse av en lovgivning, skal også kopi av 
dom/forelegg lastes opp som vedlegg til denne søknaden. 

Du må legge ved minst fire vedlegg til søknaden om drosjeløyve: 
 

• Politiattest for foretaket 
• Politiattest for innehaver/daglig leder eller transportleder 
• Eventuell kopi av dom/forelegg 
• Skatteattest for foretaket 
• Skatteattest for innehaver/daglig leder (hvis foretaket er nytt) 
• Konkursattest for foretaket 
• Konkursattest for innehaver/daglig leder (hvis foretaket er nytt) 

Hvordan sende inn søknaden: 

Send inn søknaden til den fylkeskommunen hvor foretaket har forretningsadresse. Husk at 
politiattester ikke kan sendes per e-post.  

 

Dato og signatur:   

Husk å lagre skjemaet etter at du har fylt det ut! 
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