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Rundskriv N-1/2015 - Garantisum for 2016 - Oppheving av rundskriv N-2/2014
1. Garantisum for 2016
Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy
(yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om ett løyve fremlegge 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.
Yrkestransporforskriften § 7 sier videre at euroens verdi i kroner skal fastsettes for en periode
på ett år. Euroens verdi skal fastsettes i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2009 art. 7 nr. 1
for alle løyvetypene. Kursen skal være den som kunngjøres offisielt i hver EFTA-stat per 1.
oktober 2015. Norges Bank publiserer valutakurser hver dag i henhold til forskrift 8. august
2001 nr. 914 om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner.
Valutakursene er tilgjengelig på Norges Banks hjemmesider.1 Kursen på 1 euro er pr. 1.
oktober 2015 NOK 9,4565.
I perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016 er garantisummen etter avrunding satt til
85 000 kr for det første løyvet og 47 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori.
Det skal ikke gjøres endringer i eksisterende garantier, bortsett fra i tilfeller som nevnt i pkt.
2.

2. 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.
1

http://www.norges-bank.no/WebDAV/stat/valutakurser/sdv/valuta_dag.sdv
Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@sd.dep.no

3. Søknad om løyve innkommet før 2016
Søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2016, kan følge den garantisummen som
gjaldt på søketidspunktet.
4. Historiske garantisummer
Historiske garantisummer er som følger:

År
2015
2010-2014
2005-2009
2000-2004

Første løyve i hver løyvekategori
73 000 kr
77 000 kr
75 000 kr
75 000 kr

5. Oppheving av rundskriv
Rundskriv N-2/2014 oppheves.

Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen
Avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Påfølgende løyve i hver løyvekategori
41 000 kr
43 000 kr
42 000 kr
42 000 kr

Adressater:
Alle fylkeskommunene
Oslo kommune
Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region vest
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
NHO Transport
Norges Turbileierforbund
Yrkestrafikkforbundet
Norsk Transportarbeiderforbund
Finans Norge
Sparebankforeningen i Norge
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