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Opdaterede bemærkninger til Konkurrenceredegørelsen 2008 
 
Konkurrencestyrelsen har den 16. juni 2008 offentliggjort Konkurrenceredegørelse 2008. 
Danske Busvognmænd afgav høringssvar til redegørelsen den 24. april og har følgende 
bemærkninger til den endelige redegørelse. 
 
 
Øget fokus på konkurrence mellem taxi og andre persontransporterhverv 
Taxierhvervet har overordnet set to forretningsområder: Hyrevognskørsel efter taxameter, 
hvor kunderne bestiller eller prajer en hyrevogn og prisen for kørslen fastsættes på baggrund 
af taxametrets udvisende. Kontraktkørsel – i stort omfang for det offentlige – hvor 
taxivognmænd og/eller økonomiske foreninger afgiver tilbud på længerevarende kontrakter 
om større kørselsopgaver for f.eks. kommunale institutioner, sundhedsvæsenet eller lignende. 
Prisen afgives uden hensyntagen til kommunalt fastlagte maksimaltakster, men 
forretningsområdet er til gengæld præget af konkurrence med bl.a. private busvirksomheder.  
 
Det er Danske Busvognmænds vurdering, at cirka 10 pct. af omsætningen i taxibranchen 
hidrører fra kontraktkørsel med det offentlige. Et marked der er overset i 
Konkurrencestyrelsens redegørelse. 
 
Danske Busvognmænd finder det skadeligt for konkurrence, at de gunstige regulerings- og 
afgiftsformer, der gælder for hyrevognskørslen efter taxameter ”overføres” til markedet for 
kontraktbaseret kørsel for offentlige myndigheder.  
 
I den forbindelse vil foreningen især pege på: 
 

- Frikørselsordningen er tiltænkt hyrevognskørsel efter taxameter. I praksis medregner 
taxiejere alligevel offentlig kontraktkørsel i frikørselsordningen. Danske Busvognmænd 
vurderer, at der er behov for en bedre forvaltning af frikørselsordningen, hvis den ikke 
fortsat skal være til skade for konkurrencen mellem bus- og taxivognmænd. 

 
- Kørsel med minibusser er i modsætning til taxikørsel omfattet af reglerne om køre- og 

hviletid. Dette har betydning for, hvorledes chaufførens arbejdsdag inkl. pauser og 
hviletid kan tilrettelægges. I praksis stiller dette busvirksomheden ringere i 
konkurrencen om den kørsel, der ofte er køreplanlagt eller ”skævt” fordelt på dagen. 

 
- Minibusser skal følge de hastighedsgrænser, der gælder for busser på motorveje. Det 

giver en langsommere og dermed dyrere transport end taxierne, når motorvejskørsel er 
involveret.  
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- Indehavere af EP-tilladelser (Busvirksomheder) skal aflønne chauffører efter én af de 2 
gældende landsdækkende, kollektive overenskomster. Taxivirksomheder er også 
forpligtet til at aflønne efter overenskomst, men taxivognmænd kan frit vælge mellem 
over 30 forskellige lokaloverenskomster, der alle har en variant af akkordaflønning, 
hvorefter chaufføren aflønnes med en procentdel af det indkørte beløb. En tilsvarende 
aflønningsform vil ikke kunne bruges i en busvirksomhed, der er omfattet af køre- og 
hviletidsreglerne. Disse regler indeholder et forbud mod aflønning, der tilskynder 
excessiv kørsel. 

 
 
Effekt af kommunalt samarbejde 
Den nuværende taxilov blev ændret i forbindelse med kommunalreformen. Blandt andet blev 
der åbnet mulighed for et tværkommunalt samarbejde om forvaltning af taxiloven. Kommuner 
kan indgå i zone- og takstfællesskaber, hvorefter flere eksisterende bevillingsområder lægges 
sammen til ét og konkurrencen mellem taxiforretninger øges. 
 
Konkurrenceredegørelsen savner en vurdering af, hvilken effekt sådanne tiltag kunne have på 
konkurrencen. 
 
 
Subsidier generelt 
Det oplyses i afsnit 3.2, at taxierhvervet modtager subsidier i form af momsfritagelse på 1.100 
mio. kr. Herfra fratrækkes de 56 mio. kr. erhvervet indbetaler i lønsumsafgift. Ifølge note 6 er 
der i denne beregning ikke taget højde for, at taxivognmænd ikke kan foretage fradrag for 
moms betalt ved indkøb af varer og ydelser, der anvendes til brug for virksomhedernes 
leverancer. Det drejer sig i praksis om bl.a. indkøb af køretøj, tilbehør, drift, vedligeholdelse, 
reparationer og brændstof. Det er realistisk at antage, at for at generere 100 kr. omsætning i 
taxibranchen kræves momspligtige udgifter for cirka 25 kr. Efter Danske Busvognmænds 
opfattelse bør værdien af momssubsidiet tilsvarende reduceres med 25 pct. til 825 mio. kr. 
 
Det beregnede, årlige subsidie på 240.000 kr. per taxi bør reelt være 200.000 kr. per taxi. 
 
 
Alternative reguleringsformer 
Et fremadrettet udvalgsarbejde bør ikke alene se på regulering versus 
afreguleringsproblematikker, men også se på alternative reguleringsformer. 
 

- Som foreslået i redegørelsen vil et forenklet priskategorisystem i kombination med en 
lettere adgang til erhvervet kunne bidrage væsentligt til en mere dynamisk 
konkurrence. Differentiering på fremkørselstid/ventetid, vogntype, forudbestilling, 
samkørsel med andre brugere kunne også være relevant. 

- Det bør overvejes, hvordan taxilovens formål med at sikre en passende betjening sikres 
opfyldt i fremtiden – specielt i de tyndt befolkede områder. 

 
Koncessioner der forpligter koncessionshaverne til et bestemt prisniveau (eventuelt 
differentieret), maksimale fremkørselstider/ventetider gældende for forskellige områder og på 
forskellige tidspunkter, antal køretøjer indrettet til kørestolsbrugere og andre relevante 
kvalitets- og serviceparametre bør også overvejes som en mulighed. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lasse Repsholt 
Konsulent 

 
 


