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Rundskriv N-3/2022 Garantisum for løyver 2022 og 2023 – Oppheving av 
rundskriv N-1/2022 

 

Dette rundskrivet korrigerer rundskriv om garantisum for løyve som ble sendt ut 27.10.2022. 
Korrekt rundskrivnummer er N-3/2022. Ved en inkurie ble garantisummen for påfølgende 
løyver for kjøretøy mellom 2500 kg og 3500 kg ikke uttømmende omtalt i rundskrivet som ble 
sendt ut 27.10. 
 
Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy 
(yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om løyve framlegge en 
garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Garantierklæringen må ha en kroneverdi 
tilsvarende den fastsatte euroverdien per løyve.  
 
Verdien på euro i kroner fastsettes for en periode på ett år. Kroneverdien av euro skal 
fastsettes i samsvar med forordning (EU) nr. 1071/2009 art. 7 nr. 1. Kursen skal være den 
som er kunngjort offisielt i hver EFTA-stat den første virkedagen i oktober, uttrykt i norske 
kroner. Valutakursene er tilgjengelige på hjemmesidene til Norges Bank. Kursen på 1 euro 
per 3. oktober 2022 er NOK 10,5655. 
 
For løyver med internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger 
med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg, skal det i perioden 1. november 2022 til 
31. desember 2022 benyttes garantisum basert på valutakursen per 1. oktober 2021.  
Kursen på 1 euro per 1. oktober 2021 var NOK 10,0204.  
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Vår ref 
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Side 2 
 

1. Garantisum for 2022 og 2023 for løyver for internasjonal godstransport med 
motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og 
opp til 3500 kg  
 

Etter yrkestransportforskriften § 7 skal søker ved søknad om et løyve for internasjonal 
godstransport med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg legge frem en 
garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 1800 euro. For 
løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 900 euro for hvert løyve.  
 
I perioden fra 1. november til 31. desember 2022 er garantisummen etter avrunding satt til 
18 000 kr for det første løyvet og 9000 kr for påfølgende løyver.  
 
I perioden fra 1.januar til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 19 000 
kr for det første løyvet og 10 000 kr for påfølgende løyver. 
 
Det skal ikke gjøres endringer i eksisterende garantier, bortsett fra i tilfelle som nevnt i pkt. 3. 
 

2. Garantisum for 2023 for løyve for godstransport med motorvogn eller 
motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg og turvognløyve 

Etter yrkestransportforskriften § 7 skal søker ved søknad om et løyve for godstransport med 
motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg eller 
turvognløyve, legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en 
kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 
5000 euro for hvert løyve. 
 
I perioden fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 
95 000 kr for det første løyvet og 53 000 kr for de påfølgende løyvene med kjøretøy med 
tillatt totalvekt over 3500 kg og 10 000 kr for de påfølgende løyvene med kjøretøy med tillatt 
totalvekt fra 2500 kg opp til 3500 kg.  
 
I periode fra 1. november 2022 til 31. desember 2022 er garantisummen etter avrunding satt 
til 9000 kroner for påfølgende løyver med kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2500 kg opp til 
3500 kg.  
 
Det skal ikke gjøres endringer i eksisterende garantier, bortsett fra i tilfelle som nevnt i pkt. 3. 
 

3. Ombytting av garanti 
Når en garanti avløser en annen, regnes dette for ombytting av garanti. Dette gjelder både 
ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av antall løyver. Ved ombytting av 
garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyvene til 
løyvehaveren. 
 

4. Garantierklæring ved årsskiftet 2022/2023 



 

 

Side 3 
 

Søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2023, kan følge den garantisummen som 
gjaldt på søknadstidspunktet dersom søknaden er komplett. 
 
Søknad om løyve som kommer inn etter 1. januar 2023, må bruke garantisum for 2023. 
 

5. Historiske garantisummer 

Historiske garantisummer for løyver for godstransport over 3500 kg og turvognløyver er som 
følger: 
 

   

År Første løyve i hver løyvekategori Påfølgende løyve i hver 
løyvekategori 

2022  90 000 50 000 

2021 98 000 55 000 

2020 90 000 50 000 

2019 85 000 47 000 

2018 84 000 47 000 

2017 81 000 45 000 

2016 85 000 47 000 

2015 73 000 41 000 

2010-2014 77 000 43 000 

2000-2009 75 000 42 000 

 
 

6. Oppheving/ikrafttredelse 
Rundskriv N-1/2022 blir opphevet fra 1. januar 2023.  
 
Garantisummer for løyver for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn 
med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg gjelder fra 1. november 
2022.  
 
Garantisummer for øvrige løyver gjelder fra 1. januar 2023. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lasse Lager (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ane Sylvelin Lamvik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



 

 

Side 4 
 

Kopi 
Agder fylkeskommune 
Innlandet fylkeskommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
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 5 
 

Adresseliste 
NHO Logistikk og Transport 
NHO Transport 
Norges Lastebileier-Forbund 
Statens vegvesen 
Yrkestrafikkforbundet 
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