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22-0045 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

Vi viser til yrkestransportforskriften og selskapets plikt til å melde fra om endringer: § 11. Skifte av transportleder eller 
daglig leder

Dersom godkjent transportleder eller daglig leder fratrer virksomheten, skal dette meldes løyvemyndigheten snarest og 
senest innen 28 dager. Løyvene kalles tilbake dersom ikke virksomheten innen 3 måneder etter fratreden kan dokumentere 
at det er ansatt ny transportleder eller daglig leder som fyller kravene til vandel og kompetanse. Løyvemyndigheten kan i 
særlige tilfeller forlenge denne fristen.

Alle felt i skjemaet skal fylles ut

Firmanavn: Org.nr:

E-post: Telefon:

Forretningsadresse: Postnr. Sted:

Postadresse: Postnr. Sted:

Daglig leder: Selv om det ikke er endring av daglig leder, skal nåværende daglig leder fylles inn.

Navn nåværende daglig leder: Fødselsnr.

E-post: Telefon:

Navn ny daglig leder: Fødselsnr.

E-post: Telefon:

Transportleder: Selv om det ikke er endring av transportleder, skal nåværende transportleder fylles inn.

Navn nåværende transportleder: Fødselsnr.

E-post: Telefon:

Navn ny transportleder: Fødselsnr.

E-post: Telefon:

Krav til dokumentasjon: 
Vandel Original politiattest for daglig leder og/eller transportleder, (ikke eldre enn 3 mnd.) politi.no

Dersom politiattesten inneholder bemerkninger om overtredelse av en lovgivning, skal kopi av dom/forelegg vedlegges.

Krav til faglig kvalifikasjon ved endring av transportleder – kryss av for aktuell utdannelse/kompetanse

Administrerer ny transportleder aktive løyver av samme type i dag? Ja* Nei

*Hvis ja: 

Oppgi org.nr. for aktive løyver i dag:

Hvis nei, må transportleder oppfylle en av følgende:

1 Transportleder har bestått godkjent faglig kvalifikasjon etter rundskriv N-4/2002 eller rundskriv N-1/2008
Attestert kopi av dokumentasjon; vitnemål/kursbevis/kompetansebevis/ realkompetansebevis skal vedlegges søknaden

2 Transportleder har gjennomført og bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens vegvesen.
Løyvemyndigheten (Statens vegvesen) har oversikt over kandidater som har bestått eksamen.

3

Dokumentert erfaring: 
Godstransport over 3,5 t: Transportleder har ledet et transportforetak med gyldige løyver sammenhengende i perioden 
på 10 år før 4. desember 2009. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.
Godstransport mellom 2,5 t og 3,5 t: Transportleder har ledet et transportforetak med bruk av varebil, sammenheng-
ende i perioden på 10 år før 20. august 2020. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
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Samtykke fra transportleder

Jeg samtykker i at Statens vegvesen ved Nasjonal transportløyve kan innhente informasjon om mitt førerkort dersom dette er 
nødvendig for å kunne skaffe nødvendig dokumentasjon på faglig kompetanse i saksbehandlingen.

Ja Nei

Sted/ dato: Signatur:

Transportleder

Tabellen under skal fylles ut dersom transportleder ikke er daglig leder. 

Er transportleder ansatt eller innleid i selskapet? Ansatt Innleid Aksjonær/styreverv

Dokumentasjon som viser transportleders faktiske og vedvarende tilknytning til deres firma skal vedlegges søknaden

Transportleder er fast ansatt: Ansettelseskontrakt signert av foretak og transportleder.

Transportleder er innleid: Innleiekontrakt signert av begge foretak.

Transportleder er aksjonær/har styreverv: Dokumentasjon.

  Vedlegg: Signert kontrakt som bekrefter ansettelsesforhold/innleie. Kontrakten skal være signert av partene.

Signaturer for involverte parter

Nåværende daglig leder: Sted/ dato:

Ny daglig leder: Sted/ dato:

Nåværende transportleder: Sted/ dato:

Ny transportleder: Sted/ dato:

Utfylt og signert skjema med vedlegg sendes: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
eller til firmapost@vegvesen.no

Vi anbefaler å sende attester pr. post, da vi ikke har noen sikker elektronisk linje for sensitiv informasjon. 
Dersom du likevel velger å sende dine dokumenter digitalt, skal denne adressen brukes: firmapost@vegvesen.no
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