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Dispensasjon til helseforetakene for løyvekrav ifm koronautbruddet 
På bakgrunn av en henvendelse fra Innlandet fylkeskommune av i dag, ser 
Samferdselsdepartementet at det i den ekstraordinære situasjonen med utbrudd av 
koronaviruset kan være behov for unntak fra løyvekravet for transport av syke personer. 
 
Den som vil utføre transport mot vederlag må ha løyve etter yrkestransportloven kapittel 2. 
Helseforetakene har avtaler med løyvehavere, eller representanter for løyvehavere, om 
pasienttransport. 
 
I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det ønskelig å skjerme særlig sårbare 
pasienter fra smittefare ved å transportere disse i egne kjøretøy. Det kan også være behov 
for at Helseforetakene selv står for transport av pasienter som har fått påvist koronasmitte.  
 
Med hjemmel i yrkestransportloven § 21 (1) gir departementet Helseforetakene dispensasjon 
fra løyvekravet i yrkestransportloven for transport av pasienter som er særlig sårbare ifm. 
utbruddet av koronaviruset.  
 
Departementet viser til at det vil ikke være kapasitet til å transportere disse pasientgruppene 
i ambulanse. Helseforetakene vil også ha større mulighet til å beskytte personell mot smitte 
enn det som er mulig for alminnelige løyvehavere.  
 
Departementet legger til grunn at de sjåførene som skal utføre den aktuelle transporten er 
egnet til oppgaven. 
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Side 2 
 

Dispensasjonen gjelder inntil videre. 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Berit Stavseth (e.f.) 
Fung avdelingsdirektør 
 
 

Anne-Lise Junge Jensen 
avdelingsdirektør 
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Kopi 
Agder fylkeskommune 
Innlandet fylkeskommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
NHO Transport 
Nordland fylkeskommune 
Norges Taxiforbund 
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
Rogaland fylkeskommune 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
 
  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
Helse Midt-Norge RHF    
Helse Nord RHF    
Helse Sør-Øst RHF    
Helse Vest RHF    
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