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Spørsmål knyttet til nytt drosjeregelverk fra NHO Reiseliv. 
Løyvefritaksordningen for småskala turistvirksomhet 
Det vises til e-post av 3. november 2020 til Anne-Lise Junge Jensen vedrørende 
løyvefritaksordningen for småskala turistvirksomhet. 
 
De spørsmålene som stilles i ovenevnte e-post  kan bevares som følger: 
 

• Tidligere gitte løyvefritak vil etter departementets føringer, gitt i nå opphevet 
rundskriv/likelydende brev til fylkeskommunene, kunne ha en gyldighet på maksimalt 
tre år. Gitte løyvefritak gjelder til utløp av gyldighetsperioden. 

• Løyvefritakene gjelder med de vilkår som er gitt for fritakene, også mht krav om 
garanti. Vi viser til vedlagte kopi av brev av 3. september 2020 fra departementet til 
Veronika Ostermaier. 

• Alle virksomheter som vil drive småskala turistvirksomhet må etter 1. november 2020 
søke drosjeløyve, også de som har fått midlertidige løyvefritak som nevnt ovenfor når 
løyvefritaksperioden er utløpt. Dersom man bare ønsker å drive småskala 
turistvirksomhet med personbil hvor transport inngår som en del av produktet, kan 
man søke om fritak fra bruk  av taksameter m.m., jf yrkestransportforskriften § 48 
siste ledd. Vi viser til orientering til vedlagte kopi av brev av 11. november 2020 til 
Oslo kommune, Bymiljøetaten. 

• Som det går frem av punktet over, må alle som ønsker å drive persontransport i 
næring inneha drosjeløyve, og må dermed oppfylle kravene til å kunne få tildelt 
drosjeløyve. Sjåførene må inneha gyldig kjøreseddel. For nærmere informasjon vises 
til departementets hjemmeside, jf. linken under.  
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Side 2 
 

• Dersom løyvemyndigheten gir fritak med hjemmel i yrkestransportforskriften § 48, vil 
fritaket bare gjelde innenfor fylkesgrensene i den fylkeskommune som har gitt fritaket, 
jf. og ovennevnte brev til Oslo kommune. 

 
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/ytransport/kjoreseddel/id444313/ 
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