
 

 

Garanti for gods- og persontransportvirksomhet i medhold av forskrift 
etter lov 21. juni 2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy 
(yrkestransportlova). 

Garantierklæring: 

Etter anmodning fra og for regning av Løyvehaver, garanterer vi som selvskyldnerkausjonist for de 

forpliktelser Løyvehaver i Garantiperioden pådrar seg under utøvelse av sin virksomhet som person- 

eller godstransportør. 

1. Løyvemyndighet: 

Fylkeskommunene er løyvemyndighet for de behovsprøvde løyvene dvs. drosjeløyve, 

selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og løyver for rutetransport (buss, 

fylkesvegferge og lokale båtruter). Statens vegvesens nasjonale transportløyveenhet i Lærdal er 

løyvemyndighet for de ikke-behovsprøvde løyvene dvs. turvognløyve og løyve for godstransport med 

motorvogn. Statens vegvesen v/Vegdirektoratet er løyvemyndighet for ruteløyve for riksvegferger. 

2. Beneficiant: 

Tilgodesett etter Garantien er enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers 

virksomhet som person- eller godstransportør. 

3. Garantiens omfang: 

Utbetalinger i henhold til Garantien er maksimert til Garantiens pålydende på det tidspunkt kravet 

kommer frem til Garantisten. Enhver utbetaling i henhold til Garantien vil redusere Garantistens ansvar 

tilsvarende. 

4. Garantiperiode: 

Garantien dekker krav som er oppstått i perioden fra Garantiens utstedelsesdato og til den opphører. 

Garantien opphører enten 

a) to måneder etter at Garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig 

underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller 

b) når Løyvehaver har sagt opp Garantien overfor Garantisten, og Garantisten har sendt skriftlig 

underretning om dette til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller 

c) når den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 har truffet endelig vedtak om inndragelse av 

transportløyvet, eller 

d) når det åpnes konkurs hos Løyvehaver, eller 

e) når Løyvehaver dør. 

I situasjoner som nevnt i bokstav b) eller c) ovenfor, fortsetter Garantien likevel å løpe for det antall 

løyver som eventuelt 

gjenstår. 

5. Garantiperiode ved ombytting av garantier: 

Avløser garantien en annen, tilsvarende garanti (herunder som følge av skifte av Garantist), dekker 

Garantien både krav som har oppstått, men ikke forfalt til betaling og krav som har oppstått og forfalt til 

betaling i de siste 6 måneder før skiftet eller ombyttet. Disse krav kan ikke kreves av tidligere garantist 



 

 

eller under tidligere garanti. Gjaldt tidligere garanti for et høyere beløp enn ny garanti, gjelder den 

høyere beløpsgrensen for ny garanti i 6 måneder etter skiftet av garantist eller ombyttet. 

6. Melding av krav: 

Bare forfalte krav kan meldes. Krav i henhold til Garantien må være mottatt av Garantisten innen 6 

måneder etter at Garantien opphørte. 

7. Dokumentasjon av krav: 

Krav i henhold til Garantien må fremsettes skriftlig til Garantisten og vedlegges kopi av grunnlaget for 

kravet samt nødvendig dokumentasjon som viser at kravet omfattes av Garantien. 

8. Kravets prioritet: 

Krav i henhold til Garantien vil få prioritet etter den dato kravet er mottatt av Garantisten. Dette gjelder 

selv om kravet er omtvistet. 

9. Tvist om kravet: 

I tilfelle tvist om et krav er berettiget, er Garantisten kun forpliktet til å utbetale etter minnelig 

overenskomst, endelig voldgiftsdom eller rettskraftig dom. Garantisten skal holde tilbake et beløp som 

tilsvarer det omtvistede kravet inntil tvisten er løst. Utsettelse med utbetaling på dette grunnlag gir ikke 

rett til å kreve forsinkelsesrente av Garantisten. Dette gjelder også dersom forsinkelsen skyldes at 

tidligere meldte krav er omtvistet. 

10. Oppsigelse av garantien 

Garantisten kan si opp Garantien med to måneders frist. Fristen regnes fra Garantisten har sendt 

skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter 

punkt 1. Løyvehaver kan si opp Garantien med umiddelbar virkning. Garantisten skal skriftlig 

underrette den aktuelle Løyvemyndigheten om oppsigelsen. 

 

Oppsigelse av garantien skal alltid gjøres skriftlig. Den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 skal 

skriftlig bekrefte til Garantisten at garantien har bortfalt. Bekreftelsen skal angi garantinummeret på 

den garantien som bortfaller, og fra hvilken dato garantiansvaret bortfaller. Dersom bortfallet av 

garantien skyldes Garantistens oppsigelse, jf. standardteksten ”Garantiperiode” bokstav a), skal den 

aktuelle løyvemyndigheten bekrefte at slik underretning er mottatt. 

11. Oppbevaring av garantidokumentet: 

Det originale garantidokumentet sendes den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 for oppbevaring 

så lenge garantiansvaret består (normalt 6 måneder etter opphør av Garantien). 

12. Meldinger: 

Garantisten skal underrette den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 om enhver utbetaling i henhold 

til Garantien. Den aktuelle Løyvemyndighet skal umiddelbart underrette Garantisten om tilbakekall av 

løyve, samt eventuell klage på vedtak om tilbakekall og avgjørelse av slik klage. 

13. Lovvalg: 

Eventuelle tvister vedrørende denne garanti skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol. 
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