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Nytt løyvedokument og løyvenummerering 

Samferdselsdepartementet viser til brev 21. februar 2020 om forslag til nytt løyvedokument, 

løyvenummerering og merking av kjøretøy. Vi har mottatt mange gode innspill og forslag, og 

takker for god hjelp underveis i arbeidet. Samferdselsdepartementet vil også utarbeide et 

rundskriv om løyvedokument og løyvenummerering så snart som mulig. 

 

Vi har forståelse for at ulike fylkeskommuner har ulike behov, og ønsket opprinnelig å ta 

hensyn til dette i utforming av løyvedokument og løyvenummerering. Det har imidlertid 

kommet mange gode argumenter fra fylkeskommunene om å gjøre løyvesystemet så likt 

som mulig, ettersom hele Norge er ett løyvedistrikt. Dette vil også gjøre det enklere for 

kontrollmyndighetene å vite hva de skal kontrollere. Endringene gjelder derfor for alle fylker.   

 

Samferdselsdepartementet ønsker å videreføre dagens system med å benytte fylkestall på 

løyvedokumentet og i løyveregisteret, mens det benyttes fylkesbokstav ved merking av 

kjøretøy og på taklykt. Fylkesnummerene er allerede tildelt ved fylkessammenslåingen. Nye 

fylkesbokstaver til bruk ved merking av kjøretøyet følger nedenfor.  

 

Endringene gjelder kun de som får nytt løyve etter 1. juli 2020. Løyver som er gyldige før 1. 

juli 2020 vil være gyldige i sin form frem til overgangsperioden er utløpt. Løyvenummer tildelt 

før 1. juli 2020 vil også være søkbare i registeret i denne periode.  

 

1. Løyvenummerering 

Det har kommet mange tilbakemeldinger på nummerering av drosjeløyver. Flertallet har bedt 

Samferdselsdepartementet bestemme utformingen og nummereringen av løyvenummer for 

drosje.  
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Samferdselsdepartementet mener det er oversiktelig at fylkesnummer/bokstav er en del av 

løyvenummereringen, selv om hele landet er ett løyvedistrikt. Ulike fylkesnummer/bokstaver 

vil også gi flere unike sammensetninger av bokstaver og tall, slik at det ikke er behov for få 

benytte flere tall enn nødvendig på øvrig merking.  

 

Vi mener også det er hensiktsmessig å beholde koden for løyvetype, drosje 03, på 

løyvedokumentet. Det følger dagens system med 01 og 02 for fellesskapsløyve for gods- og 

turvognløyve og 03 for drosjeløyve, og som også Statens vegvesen videreførte da de 

overtok ansvaret for gods- og turvognløyver. På denne måten vil det raskt være enkelt å vite 

hva slags transport og kjøretøy som benyttes på det enkelte løyve.  

 

Fylkeskommune har meldt inn ulike behov for antall siffer. Troms og Finnmark melder at fire 

siffer vil holde lenge, mens Oslo kommune trenger minst syv tall/bokstaver. 

Samferdselsdepartementet, i likhet med flere fylkeskommuner, mener det er viktig å sikre at 

dagens løyvenummerering legger til rette for økt antall løyver i fremtiden uten at 

nummerserien blir brukt opp for tidlig. Vi mener derfor det er gode grunner til å innføre seks 

siffer i løyvenummeret. Hvert fylke vil fra 1. juli 2020 starte på 000001 og jobbe seg oppover i 

kombinasjon med fylkesnummer og løyvetype. Det vil imidlertid ikke være behov for å merke 

kjøretøy og taklykt med nullene før siffrene. Vi mener derfor at denne løsningen vil oppfylle 

behovene for alle fylkeskommunene. Løyvenummereringen på løyvedokumentet og i 

registerert vil derfor være: 

 

Fylkesnummer – løyvetype – løyvenummer = FF - 03 - 000001  

 

2. Fylkesbokstav  

Dagens fylkesbokstav byttes ut med to bokstaver. Dette gjelder også fylker som ikke er slått 

sammen. Dette gjør at alle fylkene kan begynne med ny nummerserie.  

 

OS – Oslo 

VI – Viken 

IN – Innlandet 

VT – Vestfold og Telemark 

AG – Agder 

RO – Rogaland 

VE – Vestland 

MR – Møre og Romsdal 

TR – Trøndelag 

NO – Nordland 

TF – Troms og Finnmark 

 

3. Merking av drosjer 

Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer i skrifthøyde på minst 100 

mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Det er imidlertid ikke nødvendig å benytte nullene 

forran de første nummerene på merking av kjøretøy. Ettersom hvert fylke begynner på hver 
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sin nummerserie, må merkingen bestå av både fylkesbokstav og løyvenummer, for eksempel 

FF 1.   

 

Taklykt skal i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer være merket med TAXI, for eksempel 

TAXI FF 1. Taklykt skal godkjennes av Vegdirektoratet.  

 

4. Løyvedokument 

Flere av fylkeskommunene har uttrykt et behov for at løyvenummeret må være lettere å se. 

Løyvenummeret flyttes derfor øverst til høyre på dokumentet, i et eget felt. Flere har også 

kommentert at "utstedt i" må endres til "utstedt av". Dette vil vi også endre.  

 

Vestland fylkeskommune og Bitmaker presiserer at det er viktig at løyvedokumentene ikke 

har forhåndstrykte rammer eller ledetekster, men at dette blir produsert ved utskrift av 

saksbehandlingssystemet. Dette har Samferdselsdepartementet ingen innvendiger mot.  

 

Mal på løyvedokumentet vil bli sendt til Vestland fylkeskommune og Bitmaker i eget brev, 

samt i rundskriv.  

 

5. Sikkerhetskomponenter 

Vestland fylkeskommune og Bitaker har foreslått at istedenfor å innføre hologram, kan det 

innføres QR-kode på løyvedokumentet. Dette kan løyveregisteret generere. Dette kan lette 

utekontrollen på vei, ved at kontrollørene kan skanne koden med en mobilscanner for å få 

oppdatert informasjon. Samferdselsdepartementet ser fordelene med en slik løsning. Vi 

mener det på grunn av tidsaspektet med tanke på å få på plass nye løyvedokument, ikke er 

hensiktsmessig å gjennomføre dette på nåværende tidspunkt. Det kan imidlertid være aktuelt 

å vurdere dette på sikt. Vi ser det også som hensiktsmessig at det skal gjelde de samme 

krav til sikkerhetskomponenter for drosjeløyve som det stilles til fellesskapsløyve for gods- og 

persontransport.  

 

De fleste fylkeskommunene mener det er positivt med en ekstra sikkerhetskomponent og 

mener dette skal la seg gjøre innen 1. juli 2020.  

 

Samferdselsdepartementet viser til at det kun er én fylkeskommune som har meldt inn 

utfordringer med å få til hologram på sine løyver, ettersom de har fått beskjed fra sitt trykkeri 

om at de må bestille et stort opplag av gangen. I vårt notat til fylkene er det lagt til grunn at 

hver fylkeskommune skal ha sitt eget hologram, noe som gjør at hver fylkeskommune må 

bestille sine egne løyvedokumenter. Dette vil gjøre vanskelig å bestille opp et stort opplag, 

og å holde prisen nede. På bakgrunn av dette, samt at hele landet er ett løyvedistrikt, ser 

Samferdselsdepartementet det som hensiktsmessig å ha samme hologram på alle 

løyvedokumenter. Hologrammet skal ha boktavene TAXI i skrifttype Arial med skriftsstørrelse 

50: 
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TAXI 
 

SD legger til grunn at fylkeskommunene kan dekke utgiftene til å trykke løyvedokumentene 

via løyvegebyret. Vi har merket oss at enkelte fylkeskommuner mener gebyret må justeres 

noe for å legge til rette for en viss kostnadsøkning.  

 

Ved behandling av søknad om gods- og turvognløyve skal søker betale et behandlingsgebyr 

på 3 920,-. For attesterete kopier av løyve, skal søkeren betale et behandlingsgebyr på 1 

160,-. Begge dokumenter skal inneholde de samme sikkerhetskomponentene, blant annet 

hologram. For å være transportleder i EØS og administerere løyver for internasjonal 

transport, må du ha kompetansebevis. Statens vegvesen utsteder kompetansebevis. Ved 

utestedelse av kompetansebevis må søker betale et behandlingsbegyr på 290,-. 

Kompetansebevis innehar de samme sikkerhetskomponentene som fellesskapsløyve, blant 

annet hologram.  

 

Samferdselsdepartementet ser at papir med hologram er en utgift for fylkeskommunene som 

også slår forskjellig ut avhengig av hvor mange som søker løyve i de ulike fylkene. 

Samferdselsdepartementet mener likevel at kostandene til fylkeskommunene totalt sett er 

begrenset og bør kunne håndteres av dagens gebyr på 3 400,-. Departementet kan evt. 

vurdere behovet for økning i løyvegebyret på et senere tidspunkt. 

 

Vi har fått tilbakemelding på at stemplene som brukes i dag har kommunens og etatens 

navn, ikke logo slik det står i utkastet til drosjeløyve. Det er ikke ment å endre gjeldende 

praksis på dette området, og dagens stempler skal videreføres.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lasse Lager (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anette Hauge 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Agder fylkeskommune 

Bitmaker AS 

Innlandet fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

Rogaland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune 

Viken fylkeskommune 
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