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Søknad om førerattest  
Til bruk for en sjåfør som ikke er en EU/EØS-borger og som utfører godstransport mot vederlag på grunnlag 

av et Fellesskapsløyve 

Informasjon om selskap som søker 
Firmanavn: Org.nr: 

Forretningsadresse: Postnr: 

Sted: 
Postadresse: Postnr: 

Sted: 

Tlf: E-post:

Informasjon om sjåfør (medborger i et land som ikke tilhører EU/EØS) 
Fornavn: Etternavn: 

Adresse: 

Nasjonalitet: Fødested: 

Fødselsdato: Personnummer eller tilsvarende: 

Informasjon om førerkort til sjåfør 
Førerkortnummer: Dato for utstedelse av førerkort: 

Utstedelsesland: 

Informasjon om identifikasjonspapir til sjåfør 
Type: ID nummer: 

Informasjon om arbeidstillatelsen til sjåfør 
Arbeidstillatelsesnummer: Dato for utstedelse: 

Statens vegvesen 
Nasjonal transportløyve 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00 
firmapost@vegvesen.no 

Org.nr. 971 032 081
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Ansettelsesvilkår for sjåfør 
                          Selskapet er bundet av følgende tariffavtale som er inngått mellom  
                          følgende parter:  
                          og tilsvarende ansettelsesvilkår gjelder for angitt sjåfør i denne søknaden.    
                          Selskapet er ikke bundet av en tariffavtale, men vedlagt  
                          ansettelseskontrakt bekrefter at ansettelsesvilkårene tilsvarer minimum                     
                          de nivåer som normalt forekommer i de tariffavtaler som gjerder for  
                          godstransportbransjen. 

 
 
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden 
 
 Kopi av arbeidskontrakt 

 Bekreftet kopi av førerkort 

 Bekreftet kopi av godkjent YSK for gods 

 Bekreftet kopi av pass 

 Bekreftet kopi av arbeidstillatelsen 

NB! Kopier skal være bekreftet av Politi eller Statens vegvesen. 

 
Sted/Dato: 
 
Underskrift ansvarlig leder: 
       Underskrift 
 
 
 
      Navn skrevet med blokkbokstaver 

 

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. 

Statens vegvesen 
Nasjonal transportløyve 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00 
firmapost@vegvesen.no 

Org.nr. 971 032 081
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