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Vedr.: Høring af konkurrenceredegørelse 2008, kap. 3 om taxierhvervet. 
 
Konkurrencestyrelsen har i en mail af 2. april 2008 fremsendt resultatet af en undersøgel-
se om konkurrencen i det danske taxierhverv, og anmodet om nævnets evt. bemærkninger 
senest fredag den 11. april 2008, hvilket vi efterfølgende har fået udsat til den 16. april 
2008.  Redegørelsen forventes at blive offentliggjort af Konkurrencestyrelsen i slutningen 
af maj 2008. 
 
Storkøbenhavns Taxinævn har pga. den meget korte høringsfrist ikke mulighed for at kom-
me med konkrete indsigelser og ændringsforslag til de enkelte afsnit i den 52 sider lange 
redegørelse fra Konkurrencestyrelsen, men vi har følgende generelle bemærkninger til det 
fremsendte udkast,: 
 
Taxinævnet har deltaget som aktør i regeringens og Trafikministeriets undersøgelser i 
2003 om muligheden for regelforenkling og liberalisering på taxiområdet for at øge konkur-
rencen og afskaffe overflødige regler. 
 
Det er taxinævnets opfattelse, at vi i dag har en velfungerende taxiordning i Danmark, og 
at det skyldes den måde taxierhvervet er reguleret på i taxilovningen med antalsbegræns-
ning, maksimaltakster, tilslutningspligt til taxicentral og afgrænsede køreområder. Der gø-
res på næsten alle områder brug af moderne elektronisk udstyr, og det har givet stordrifts-
fordele, som også kommer kunderne til gode med relativt lave takster på kørsel og kort 
ventetid på taxi. 
 
Vi henviser i den forbindelse til, at aktuelle tilfredshedsundersøgelser har vist, at der er 
stor kundetilfredshed med taxikørsel, idet kunderne giver taxiydelsen karakteren 4 på en 
skala fra 1-5, hvor karakteren 5 er den højeste. 
 
Vi henviser også til skemaet nedenfor der klart viser, at det generelt er billigere for kunder 
at køre med taxi i Storkøbenhavn end i Stockholm og Oslo, hvor taxierhvervet er helt eller 



delvist afreguleret. Priserne er sammenlignet i danske kr. ultimo 2007 for kørsel af en 
svensk gennemsnitstur på 10 km., som køres på 15 minutter. 
Hovedstad.              Dag.                Aften/nat.                Fre-  lørdag nat.     Lør- søndag.         Helligdage. 

 
Stockholm             168 kr.                180 kr.                      211 kr.                 180 kr.                     211 kr. 

        

København*     139 kr./152 kr.     149 kr./162kr           198 kr./208 kr.        149 kr./162 kr.          198 kr./208 kr. 

                            

Oslo**   173 kr./225 kr./244 kr.    208./270./293 kr.     254/329/356 kr.    208./270./293 kr.     278./360./381 kr. 

 
*      Den høje pris er for ture der bestilles fra taxicentralen. 
**     Den højeste pris er maks. for fremkørsel til forudbestilte ture, og 
        den mellemste pris er maks. for fremkørsel til telefonbestilte ture.  

 
Afreguleringen i Sverige og Norge har ført til overkapacitet af taxier og alt for høje priser 
på kørsel især aften/nat/weekenden og helligdage i forhold til  Storkøbenhavn. 
 
Afreguleringen i Sverige skete fordi der var problemer med at få taxi i de tyndt befolkede 
områder af landet. Det store antal taxi i Sverige, der ikke er tilsluttet bestillingskontorer 
med moderne elektronisk udstyr, eller som kører helt udenfor bestillingskontor, kan ikke 
kontrolleres effektivt af skattemyndighederne, og giver derfor anledning til en ulige konkur-
rence indenfor taxierhvervet. 
 
Den delvise afregulering i Norge er sket for at for at få flere bestillingskontorer til at konkur-
rer med hinanden om kørslen, f.eks. var der tidligere i Oslo kun én stor taxicentral med 
mange enligkørende vognmænd, hvilket ofte gav problemer med at få taxi til at køre uden-
for normal arbejdstid på hverdage. Oslo Kommune og det norske taxierhverv har efter af-
reguleringen flere gange været i dialog med Storkøbenhavns Taxinævn og taxierhvervet i 
Danmark om at få indført en ”Københavnermodel” i Oslo, som ligger tæt op ad vores måde 
at regulere og administrere taxilovgivningen på i Storkøbenhavn. 
 
Taxinævnet medvirker gerne i det fremtidige arbejde med at afskaffe al regulering i taxi-
lovgivningen, som viser sig at være forældet eller overflødigt, og mener også at det allere-
de er sket efter regeringens og Trafikministeriets (nu Transportministeriets) undersøgelser 
i 2003. Disse undersøgelser har bl.a. ført til, at der nu også er adgang til at udvide køre-
områder og etablere taxinævn udenfor Storkøbenhavn, så der opnås stordriftsfordele for 
det kørende publikum, erhvervets udøvere og de myndigheder som administrerer lovgiv-
ningen. Taxinævnet forventer, at der i 2008 bliver etableret et fælles taxinævn for kommu-
nerne i Storkøbenhavn og Nordsjælland, så dette område bliver til et fælles køreområde. 
Vi henviser endvidere til, at køreområderne også er blevet udvidet i alle de øvrige kommu-
ner i landet efter kommunesammenlægningerne den 1. januar 2007.  
 



Konkurrencestyrelsens redegørelse kan efter taxinævnets opfattelse indgå som et led i det 
videre arbejde i Transportministeriet med at afskaffe overflødig regulering på taxiområdet, 
hvorved bemærkes, at der på området også er andre hensyn at tage end konkurrence-
mæssige hensyn, hvilket synes at være det eneste hensyn Konkurrencestyrelsen har lagt 
til grund i sin redegørelse.  
 
Som eksempel på overflødige regler der efter taxinævnets opfattelse snarest burde afskaf-
fes i taxilovgivningen, kan vi henvise til reglerne om brug af trafikbøger af papir, der skal 
udfyldes med kuglepen eller stempel i 3 eksemplarer ved hver vagts begyndelse og afslut-
ning i en taxi. Disse regler bør erstattes af en pligt for taxicentralerne til at registrere oplys-
ningerne elektronisk på centralerne, da de fleste centraler allerede i dag råder over egnet 
udstyr hertil, eller let vil kunne skaffe sig adgang hertil ved at indgå aftaler med andre cen-
traler om at etablere fællesskaber til løsning af opgaverne. 
 
 Vi henviser endvidere til følgende korte argumenter for og imod liberalisering af taxilov-
givningen, som vi har givet i et brev af 21. marts 2003 til Trafikministeriet: 

 

 
”Liberalisering af antalsbegrænsning og tilslutningspligt frarådes, fordi det vil føre til 

taxi-kaos med overkapacitet af vogne og gøre taxiordningen mindre effektiv for kunderne. 

Mange taxier vil køre udenfor bestillingskontor eller i centraler uden moderne teknisk ud-

styr, og mange vil ikke have gennemsigtige og fair priser. Nærmeste ledige vogn i området 

vil ikke i samme omfang som nu blive sendt til kunden, og det vil give længere fremkørsler. 

Spontankunder der kun lejlighedsvis kører i taxi, får problemer med at forhandle prisen 

ned til en fair pris, og de får også problemer med at telefonbestille taxi til korte ture og til 

kørsel i spidsbelastningsperioder, hvor centralerne vil koncentrere sig om at betjene egne 

faste kunder og ikke samarbejde i samme omfang som nu.  

Overkapacitet af taxier vil i Storkøbenhavn især give mere trafik i de centrale dele af Kø-

benhavn og dermed større belastning af miljøet. Kundernes efterspørgsel på kørsel vil ikke 

stige i takt med vognenes antal, og det vil føre til at chauffører og vognmænd får en ned-

gang i deres indtægter i forhold til nu, hvor der i gennemsnit omsættes ca. 1.600 kr. på en 

almindelig 8-9 timers dag- eller aftenvagt. Lavere indtægter vil give problemer med at fast-

holde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og føre til snyderi med indkørte beløb overfor 

skattemyndighederne. Vognmændene har naturligvis arbejdsgiveransvar, men ”kasseap-

paratet” er hos chaufførerne. 

Ophævelse af tilslutningspligten vil gøre det vanskeligere for myndighederne, at finde frem 

til vogne og chauffører der overtræder lovgivningen, fordi mange vogne ikke vil benytte 

samme moderne tekniske udstyr som i dag, og af samme grund vil skattemyndighederne 

få problemer med at kontrollere vognenes indkørsel. 



Taxi er en del af den kollektive transport som alle trygt skal kunne benytte, når som helst 

og hvor som helst, og taxiordningen skal være effektiv for kunderne. Det vil ikke være til-

fældet hvis taxierhvervet liberaliseres i videre udstrækning end foreslået i erhvervets og 

nævnets handlingsplan. Taxierhvervet er et privatejet erhverv, og behovet for at liberalise-

re er derfor næppe så stort som indenfor det offentligt drevne transporterhverv som f.eks. 

busser, tog og færger, hvor det offentlige i øvrigt er medbestemmende på taksterne.” 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Ib Terp 
nævnsformand 

 
 
 


