Søknad om drosjeløyve og reservedrosjeløyve
Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål, manglende falsk attestasjon, kan medføre at
søknaden ikke blir behandlet eller at tildelt løyve tilbakekalles.

Søknad gjelder:
Drosjeløyve for bil registrert for inntil 8 personer + fører
Drosjeløyve for bil registrert for inntil 16 personer + fører
Reserveløyve
Drosjeløyve for bil tilrettelagt for funksjonshemmede

Har du drosjeløyve fra før?

Ja, oppgi hvilket

Nei

Opplysninger om søker:
Navn:

Personnr:

Adresse:

Postnr./sted:

Tlf.nr./mobil

E-post:

Dersom søkeren er et selskap eller annen juridisk person må den til enhver tid daglig leder fylle
kravene til vandel og faglig kvalifikasjoner. Dersom søkeren er et nyopprettet selskap må daglig leder
også fylle kravene til økonomi.

Tilslutning til drosjesentral:
Jeg søker tilslutning til følgende drosjesentral(er).

□ Agder Taxi AS

□ Taxi Sør AS

□ Vennesla drosjesentral AS

□ Mandal Taxi AS

□ Lyngdal drosjesentral DA

□ Lister Taxi AS
□ Flekkefjord og omegn drosjesentral DA

□ Kvinesdal drosjesentral DA
□ Tonstad Taxi AS

□ Vigeland Taxi ANS

□Bopelsløyve, oppgi stasjoneringssted:
Snu arket og fyll ut side 2

Nødvendige vedlegg/attester til søknaden:

□ Politiattest. Bestilles på www.politi.no
□ Attest for skatt og merverdiavgift (skjema RF-13-16). Bestilles på www.altinn.no
□ Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund (gjelds-/konkursforhandlinger), tlf. 75 00 75 00.
Bestilles på www.brreg.no

□ Vitnemål for bestått eksamen fra Statens vegvesen. Evt. vitnemål fra NKI eller
realkompetansevurdering datert før 31. desember 2017

□

Tilsagn om garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Kr. 85.000,- for ett ordinært løyve,
kr. 47.000,- for hvert påfølgende løyve

-

Attestene skal være originale og må være nyere enn 3 måneder.
For å få utstedt drosjeløyve må løyvehaver betale et løyvegebyr på kr 3.400,-.

Ansiennitet
Søkeren må selv dokumentere ansiennitet ved å legge ved skiftlapper. Dersom søker har annen
dokumentasjon på ansiennitet slik som lønn- og trekkoppgave, sykemeldinger osv., så må søker legge
dette med i søknaden. Attester fra arbeidsgiver godkjennes ikke som dokumentasjon for beregning av
ansiennitet.

Jeg har gjort meg kjent med og aksepterer opplysninger og vilkår for drosjeløyve, erklærer at
opplysningene jeg har avgitt er korrekte, og bekrefter at jeg skal ha drosjeyrket som
hovederverv.
Sted:

Sendes til:
Vest-Agder Fylkeskommune
Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Dato:

Søkerens underskrift:

