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Høring over udkast til forslag til taxilov 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forventer i folketingssamlingen 

2017/2018 at fremsætte vedlagte udkast til forslag til taxilov. 

 

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale om Modernisering af taxiloven, som 

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Sociali-

stisk Folkeparti indgik den 9. februar 2017. 

Med lovforslaget gives den enkelte vognmand og det enkelte kørselskontor mu-

lighed for at vokse og udnytte virksomhedsmodeller på linje med andre er-

hverv. Det sikres endvidere, at alle, der opfylder kravene for at få en tilladelse, 

kan få udstedt en sådan, idet antalsbegrænsningen ophæves. Dette vil fremme 

konkurrencen til gavn for både erhvervslivet og forbrugerne.  

Samtidig indføres der med lovforslaget skærpede krav til erhvervets forpligti-

gelser til dokumentation og til at dele denne dokumentation med myndighe-

derne. Dokumentationen vil give myndighederne et bedre grundlag for kontrol, 

og den administrative kontrol med erhvervet vil blive centraliseret og styrket. 

 

Hovedpunkterne i lovforslaget er, at: 

 der indføres én type tilladelse til alle former erhvervsmæssig person-

transport i biler, 

 vognmændene gives mulighed for at anvende den virksomhedsform, 

de foretrækker, 

 begrænsningen på antallet af tilladelser ophæves, 

 den geografiske begrænsning for brug af tilladelser ophæves, 

 alle tilladelser fremover skal udstedes af transport-, bygnings- og bo-

ligministeren, 

 salg af taxikørsel skal ske via et kørselskontor, 

 kørselskontorerne får en række pligter over for myndighederne og 

over for kunderne, 

 chaufførerne skal have et chaufførkort for at udføre erhvervsmæssig 

persontransport, 

 de gældende krav om taxametre og sædefølere opretholdes, 



 
 
 
 

Side 2/2  der indføres et nationalt prisloft for taxikørsel, 

 der kan aftales en fast pris for en taxitur, som ligger under prisloftet, 

 der indføres regler for at klage over taxikørsel, 

 der indføres særlige regler for at sikre taxibetjening i landdistrikterne, 

 der indføres en overgangsordning, og 

 der gennemføres evalueringer af loven. 

 

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk. 

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal venligst bede om eventuelle 

bemærkninger 

 

senest den 14. august 2017. 

 

Høringssvar bedes sendt til trm@trm.dk med kopi til et@trm.dk og 

bgk@trm.dk. 

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Erik Toft på tlf. 91 34 50 71 eller på 

mail et@trm.dk eller til Berit Gohr Kaptain på tlf. 41 71 27 33 eller på mail 

bgk@trm.dk. 

 

 
Med venlig hilsen 

Berit Gohr Kaptain 
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