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Høring om udkast til bekendtgørelse om taxikørsel og udkast til bekendt-

gørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport 

Dansk Erhverv har modtaget styrelsens høring af 10. november 2017 vedrørende ovennævnte. 

 

For så vidt angår vores bemærkninger til selve taxiloven henvises til vore bemærkninger af 14. au-

gust 2017 til lovhøringen. Nedenstående bemærkninger til bekendtgørelserne supplerer og kon-

kretiserer førnævnte høringssvar. 

 

Dansk Erhverv er på den baggrund ikke enige i de foreslåede takstgrænser jf. udkastets bilag 2. De 

er simpelthen ikke høje nok og er baserede på en fejlagtig præmis. 

 

Det anføres i udkastet at prisloftet skal fastsættes i en balance mellem forbrugerbeskyttelse og 

operationel frihed for taxivirksomhederne til at konkurrere så frit som muligt. Idet prisloftet er 

landsdækkende betyder det også, at det skal muliggøre konkurrence på alle taximarkeder – her-

under særligt i både land og by, hvor fremkørsels- og fremkommelighedsmønstrene er væsensfor-

skellige.  

 

Det er Dansk Erhvervs grundlæggende opfattelse at kun brugerhensynet har politisk relevans. 

Hensynet skal sikre brugerne beskyttelse mod eksorbitante priser ved fx gadeture, hvor de ikke 

har mulighed for at bedømme prisens rimelighed. Et prisloft kan og skal ikke anvendes til at sikre 

et "økonomisk grundlag for taxikørsel".  I et marked uden antalsbegrænsning og geografisk be-

grænsning vil det desuden kræve et langt højere prisloft end det foreslåede at sikre betjeningen i 

landdistrikterne. 

 

Al prissætning under prisloftet bør derfor principielt fastsættes af virksomhederne ud fra den 

konkrete konkurrencesituation på markedet. Hvis der ikke er økonomisk grundlag for taxidrift i 

et konkret område eller på konkrete tidspunkter vil der ikke være udbud af taxier idet virksomhe-

derne vil fravælge at sælge taxikørsel på de tidspunkter og i de områder. I landområder vil eksem-

pelvis prisloftet for starttakster afholde mange fra at tage ture med lang fremkørselstid og kort be-

sat tid.  
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Det er på den baggrund Dansk Erhvervs vurdering at forslagene til prisloft er for lavt, vil medføre 

at virksomhederne vil fravælge at udbyde taxier i flere områder end nødvendigt og forventeligt i 

stor udstrækning vil medføre at virksomhederne vil udbyde kørsel på prisloftet, hvilket også er 

tilfældet med de nugældende maksimalpriser. Vi forventer derfor ikke at forslaget i tilstrækkeligt 

omfang vil medføre hverken den ønskede priskonkurrence eller øget udbud af taxikørsel.  

 

Dansk Erhverv støtter derimod at forslaget opererer med paralleltakster, altså en prisberegning 

ud fra både tid og afstand. Det giver både mening ud fra en færdselssikkerhedsmæssig - og en 

økonomisk betragtning. 

 

Endelig skal vi til bemærkningerne om økonomiske og administrative konsekvenser bemærke, at 

lovforslag og bekendtgørelser vil medføre en merudgift for virksomheder, der har biler der nu 

inddrages i udstyrskravene. Det gælder eksempelvis køretøjer, der bruges til abonnementsbaseret 

persontransport til fx sygehus og læge. Disse biler vil i løbet af, eller ved udløb af overgangsperio-

den skulle udstyres med taxameter m.v., hvilket vil medføre en betragtelig merudgift for de om-

fattede virksomheder. 
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