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Skjema for endring av daglig leder/transportleder 

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 i § 6 og § 8. 
Løyvemyndigheten kan i særlige tilfeller forlenge denne fristen. 

Alle felt må fylles ut! 
Firmanavn: Org.nr: 

E-post:

Telefon: 

Firmaadresse: Postnummer: 

Sted: 

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

Daglig leder    Alle felt må fylles ut!
Navn på nåværende daglig leder: 

Fødselsnummer: 

Telefon: 

E-post:

Navn på ny daglig leder: 
Fødselsnummer: 

Telefon: 

E-post:

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

Transportleder   Alle felt må fylles ut!
Navn på nåværende transportleder: Fødselsnummer: 

Telefon: 

E-post:

Navn på ny transportleder: Fødselsnummer: 

Telefon: 

E-post:
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Ved endring av transportleder er det følgende krav til 
dokumentasjon for transportleder 

Krav til vandel 

Original politiattest for transportleder (Fødselsnr.), (ikke eldre enn 3 mnd.) (politi.no) 

Dersom politiattesten inneholder merknader om lovbrudd, skal kopi av dom/forelegg legges 
ved attesten eller ettersendes. 

Krav til faglig kvalifikasjon 

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

Org.nr. for aktive løyver i dag:  

Dersom NEI, kan faglig kvalifikasjon dokumenteres på to måter; 

Enten i form av 

Dokumentasjon på bestått godkjent faglig kvalifikasjon (attestert kopi) etter rundskriv 
N-4/2002 eller rundskriv N-1/2008 sammen med kopi av original attest for bestått
teoridel til førerprøve, eller attestert kopi av førerkort:
Etter Kunnskapsløftet (N-1/2008): Klasse C1 eller D1
Etter andre utdanningsløp (N-4/2002): Klasse C, CE og D

Eller 

Ved at transportleder har gjennomført og bestått løyveeksamen for gods- og 

persontransport hos Statens vegvesen. 

Har transportleder bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens 

vegvesen?   JA  NEI 

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:  Transportleders signatur: 

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
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Sted/Dato: 

Signatur for involverte parter. 

Nåværende daglig leder: 

Ny daglig leder: 

Nåværende transportleder: 

Ny transportleder: 

Resten av side 3 – 5 skal fylles ut dersom transportleder ikke er daglig leder. 

Er transportleder ansatt i selskapet, skal personen også være registrert i Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret. 

Er transportleder ansatt eller innleid i selskapet? 
Ansatt  Innleid 

Informasjon om hvor transportleder er innleid fra 
Firmanavn: Org.nr.: 

Dersom ny transportleder er innleid skal side 4 og 5 fylles ut.  

Det skal også legges ved innleiekontrakt av transportleder som er signert av partene. 

Dersom transportleder ikke er ansatt, SKAL det legges ved dokumentasjon som viser 
transportlederes faktiske og vedvarende tilknytting til deres firma 

Dokumentasjon på ansettelsesforhold og beskrivelse av ansvar og oppgaver for 
transportleder 

Utfylt bekreftelsesskjema som er signert av arbeidsgiver og transportleder (Side 4-5) 
og innleiekontrakt av transportleder. 

Jeg er klar over at det er straffbart å holde tilbake eller gi uriktige 
opplysninger. Unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål samt manglende 
eller falsk attestasjon, kan medføre at søknaden ikke blir behandlet eller 
at gitt løyve kan bli tilbakekalt. Politianmeldelse vil bli vurdert. 
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Bekreftelse på transportleders tilknytting 
 

Denne bekreftelsen dokumenterer at deres firma og transportleder dekker de krav som er 
satt i forordning EU 2009/1071 artikkel 4.  
 
 

Firmanavn: Org.nr.: 

 
Bekrefter med dette at 
 

Transportleders navn: 

Fødselsnummer: 

 
faktisk og vedvarende leder vårt firmas transportvirksomhet. 
 
 
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 i § 6 og § 8. 

Løyvemyndigheten kan i særlige tilfeller forlenge denne fristen. 
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Beskrivelse av transportleders ansvar og oppgaver: 
Oppgavene som skal spesifiseres, omfatter særlig oppgaver vedrørende forvaltning av kjøretøyenes vedlikehold, kontroll av 
transportavtaler og -dokumenter, grunnleggende regnskapsføring, tildeling av laster eller transportoppdrag til førere og kjøretøyer og 
kontroll av sikkerhetsprosedyrer

Ved å signere på denne beskrivelsen bekrefter transportleder og daglig leder, transportleders tilknytning og at de er kjent med 
transportleders ansvar og oppgaver. 

Sted/Dato: Signatur transportleder:

 Signatur daglig leder: 
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