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Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ta-

xikørsel 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgø-

relse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 

pma@tbst.dk senest den 22. juni 2018, mærket j.nr. TS20311-

00112. Den korte høringsfrist beklages. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i § 

3, nr. 1, i taxibekendtgørelsen, der vedrører krav til dokumentation af 

egenkapitalgrundlag. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uanset den hidtidige formulering 

af § 3, nr. 1, i taxibekendtgørelsen hidtil administreret i overensstem-

melse med bemærkningerne til forslaget til taxiloven om dokumenta-

tion af egenkapitalgrundlag. Der er således på hjemmesiden taxi-

lov.dk anført, at dokumentation af egenkapitalgrundlag i henhold til 

taxiloven kan ske på grundlag af virksomhedens seneste årsrapport, 

som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor. 

Ændringen har ingen konsekvenser for staten, kommunerne, regio-

nerne og virksomhederne, idet retstilstanden ikke ændres.  

Videre berigtiges henvisningen i § 27, stk. 2, til lov om taxikørsel 

m.v., således at denne lov angives med korrekt nummer. 

Der er endelig foretaget en præcisering i bekendtgørelsens indledning, 

idet taxilovens § 34, stk. 2, er tilføjet.  
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Det foreslås, at ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 

2018. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Peter Maltesen på mail 

pma@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-

lige. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Den udstedte bekendtgørelse kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev in-

deholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til ny-

hedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Maltesen 

Fuldmægtig 
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