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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

 

14. august 2017 

Høring over udkast til forslag til lov om erhvervsmæssig personbefor-

dring 

Dansk Erhverv har modtaget ministeriets høring af 30. juni 2017 vedrørende ovennævnte. 

 

Generelle bemærkninger 

Vi har længe arbejdet for en normalisering af området for erhvervsmæssig personbefordring i per-

sonbiler således at den nuværende snærende regulering erstattes af en mere tidssvarende, der i 

højere grad giver branchen samme erhvervsbetingelser som resten af erhvervslivet. 

 

Dansk Erhverv kan således umiddelbart støtte en frigivelse af tilladelsesantallet efter en over-

gangsperiode, adgangen til at drive taxivirksomhed i selskabsform samt den – begrænsede -  fjer-

nelse af den lovgivningsmæssige opsplitning af forretningsområder via indførelse af en universal-

tilladelse selv om forslaget på dette sidste område ikke går langt nok. 

 

Samtidig har Dansk Erhverv stort fokus på regelforenkling. Udkastet betyder en forenkling af de 

komplekse eksisterende regler på området men der er stadig et godt stykke vej før lovgivningen 

vil kunne kaldes enkel og letforståelig for virksomheder, myndigheder og borgere.  

 

Fremsendte forslag er således et skridt på vejen men bringer os ikke i mål. 

 

Endelig har krav til skattebetaling flydt relativt meget i debatten op til fremlæggelsen af forslaget. 

Dansk Erhverv finder ikke området for erhvervsmæssig personbefordring på nogen måde særligt i 

forhold til skattespørgsmål. Som på alle andre erhvervsmæssige områder skal der naturligvis sva-

res skat efter reglerne herom og myndighederne skal i fornødent omfang have de redskaber der er 

nødvendige for at kontrollere reglernes efterlevelse. 

 

Bestillingskontorer/kørselskontorer 

I forhold til forslaget om at opretholde en lovgivning omkring bestillingskontorer (kørselskonto-

rer) finder vi dette problematisk og unødvendigt. Det er et absolut særsyn i lovgivningen at man 

på denne måde binder selvstændige (vognmands)virksomheder til lovgivningsmæssigt at være 

tvunget til at parkere en stor del af deres selvbestemmelse og administrative frihed til en anden 
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selvstændig virksomhed, som dermed gives hånd- og halsret over deres virksomheder og mere el-

ler mindre frit kan pålægge vognmændene omkostninger som pladsleje m.v. 

 

Vi skal derfor foreslå at man med inspiration fra den eksisterende lovgivning fra bus- og godsom-

råderne flytter al kompetence og ansvar for salg, prissætning, drift samt indberetning og admini-

stration af vognmandsvirksomhederne til virksomhederne selv. Skulle disse virksomheder efter 

egne interne overvejelser herefter vælge at lægge administration andetsteds skal det stå dem frit 

for – ligesom andre virksomheder i erhvervslivet – og det vil fortsat være deres ansvar at lovgiv-

ningen overholdes. Modellen kendes fx fra speditionsvirksomhederne på godskørselsområdet, der 

jo ikke er lovregulerede og som givetvis vil finde det ganske besynderligt, hvis lovgiver skulle be-

slutte at der var lovkrav om at selvstændige gods- eller busvognmænd skulle være tilsluttet en 

speditør. 

 

Hvis lovgivningen om kørselskontorer indføres skal vi foreslå at 

 

 egenkapitalkravet for kørselskontorer generelt nedsættes til samme niveau som for første 

tilladelse, eller 

 der indføres en opdeling, hvor kørselskontorer med 25 biler eller derunder tilknyttet 

kunne have sammen egenkapitalkrav som for én tilladelse og større kontorer har et egen-

kapitalkrav på 500.000 kr. 

 

Regelsættene for vognmænd og kørselskontorer vil dermed et vist omfang i praksis smelte sam-

men på landsplan og det vil ikke være nødvendigt med en særregel for landområder. 

 

Datasikkerhed 

Et andet aspekt ved at underordne selvstændige vognmænd under kørselskontorer er hensynet til 

datasikkerhed. Med den foreslåede ordning vil vognmanden være forpligtet til at lade en meget 

stor del af sine forretningsmæssigt kritiske informationer tilflyde kørselskontoret, der jo i mange 

sammenhænge vil være en konkurrent da det selv vil have biler.  

 

I en tid, hvor datasikkerhed fylder stadig mere både for virksomheder og personer finder vi at det 

er en helt forkert vej at gå. Man kan få det indtryk, at lovgiver ikke opfatter taxivognmænd som 

rigtige virksomheder på linje med resten af erhvervslivet.  

 

Persontransport i landområder 

Landtaxier har som bekendt historisk levet af at køre offentlige kunder i dagligdagen og privat-

kunder i weekenden. På grund af forskellige udstyrskrav til almindelige taxier og biler, der kører 

offentlig kørsel er dette ikke længere muligt og landtaxierne har længe været i nedgang, hvilket 

har medført at beboerne i landområderne i stadig større grad er henvist til et tilbud om offentligt 

støttet kørsel i busser og flexbiler i stedet for selv at betale for en taxi. Dette har været en medvir-

kende faktor til at beboerne i landområder i stadig større grad investerer i egen bil. 
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Lovforslaget vil ikke i markant grad vende denne udvikling.  

 

Dansk Erhverv har fuld forståelse for, at det offentlige har sparet store beløb på udlicitering af of-

fentlig servicetrafik. Vi har samtidig en vis forhåbning om, at lovforslaget vil føre til større enhe-

der på området der på sigt vil kunne konkurrere med trafikselskaberne om opgaven med at dispo-

nere kørsel til hospital, læge m.v.  

 

På kort og mellemlangt sigt vil den fortsatte opsplitning i offentlig og privat kørsel – herunder i 

særdeleshed forskellige udstyrskrav til bilerne – dog ikke gøre det mere rentabelt at drive vogn-

mandsvirksomhed i landområder fordi lovgivningen vil stille sig i vejen for at investeringerne i 

ekstra udstyr kan tjenes hjem. En del af løsningen på kapacitetsproblemerne ift. landtaxier er, at 

der gives mulighed for at udnytte kapitalapparatet bedst muligt. For at blive så rentable som mu-

ligt skal bilerne helst kunne bruges både til privat taxikørsel, trafikopgaver for det offentlige samt 

privatkørsel. 

 

Kørsel uden for de større byer er stort set udelukkende aftalt kørsel og gadeture er et ukendt fæ-

nomen. Samtidig kan fx fremkørsel til kunden og kørsel mellem kunderne samt ventetid udgøre 

størstedelen af vognmændenes omkostninger mens fx trængselsomkostninger er en mindre fak-

tor. Markedet for personbefordring i landområder er dermed markant anderledes end i byområ-

der.  

 

For at begrænse skadevirkningen foreslår Dansk Erhverv at forskellene i udstyrskrav mindskes 

mest muligt. Ikke ved at stille yderligere særlige krav til biler, der kører offentlig kørsel men ved 

at gøre det samme udstyr som fx trafikselskaberne kræver af deres operatører (eksempelvis GPS-

sporing) lovligt også som udstyr i en almindelig taxi. 

 

Dansk Erhverv støtter i den forbindelse forslagets nemmere adgang til at oprette kørselskontorer 

idet det er et lille skridt i den rigtige retning. Vi støtter særligt mulighederne for at oprette kør-

selskontorer under særlige betingelser i landområder idet det vil være en hjælp til de betrængte 

landtaxier.  

 

Vi finder dog grundlæggende at lovgivning om kørselskontorer er en unødvendig komplikation, 

der fortsat vil forvride konkurrencen på området. Vi skal endvidere henvise til forslaget om æn-

drede egenkapitalkrav nævnt ovenfor. 

 

Limousiner 

Limousinekørsel foreslås relativt ureguleret i forslaget idet der dog stilles krav om repræsentati-

onskørsel eller lignende i biler med enten speciel opbygning eller til en pris over 500.000 kr. før 

afgifter. Vi er som udgangspunkt ikke imod at der gives relativt fri adgang på området men idet de 

andre områder for erhvervsmæssig personbefordring fastholdes i en relativt stram regelskruestik 
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kan dette give anledning til udnyttelse af limousinereglerne til omgåelse af de andre regler på om-

rådet. Vi skal derfor anbefale at der holdes øje med området samt at det overvejes at indføre krav 

om fx elektronisk kørebog samt indeksregulering af indkøbsprisen. 

 

Vi skal dog understrege at vi kun anfører ovennævnte anbefalinger idet udkastet man igen ved re-

guleringen for limousiner foretager en særlig underopdeling af erhvervsmæssig personbefordring. 

Dansk Erhverv så som nævnt helst hele området behandlet ens – med undtagelse af gadeture.  

 

Nationalt prisloft 

Uanset at Dansk Erhverv arbejder for en normalisering af branchen anerkender vi naturligvis at 

der er særlige kendetegn ved den. Det mest markante kendetegn er magtforholdet mellem kunde 

(forbruger) og udbyder i forhold til at praje en taxi på gaden. Den såkaldte gadetur. På dette om-

råde har Dansk Erhverv forståelse for, at der skal indføres forbrugerbeskyttende tiltag såsom en 

maksimaltakst. På alle andre områder (aftalte ture) finder vi det unødvendigt at der opretholdes 

maksimaltakster idet forbrugeren her har mulighed for at orientere sig i markedet og finde den 

transportløsning, der passer bedst til vedkommendes behov. 

 

Uanset om der fastsættes et nationalt prisloft på alle ture eller kun gadeture er det afgørende at 

loftet fastsættes i en balance under hensynene til dels forbrugersikkerheden og dels muligheden 

for konkurrence i branchen. Branchen skal have mulighed for at prissætte kørsel på tidspunkter 

med stor efterspørgsel såvel som mindre på en måde, så der sikres størst mulig kapacitet til rådig-

hed på alle tidspunkter. 

 

Det er almindeligt kendt at de nuværende lokale maksimaltakster i meget stort omfang er mar-

kedsprisen. Det betyder at et for resten af erhvervslivet så afgørende parameter som priskonkur-

rence er stort set ikke-eksisterende i taxibranchen. Et nyt nationalt prisloft skal være rummeligt 

nok til at der skabes reel priskonkurrence på området samtidig med at det skal sikre, at turister og 

andre ikke bydes eksorbitante priser på lokale gadeture. 

 

Uafklarede spørgsmål i forholdet til momslovgivningen 

Et spørgsmål vi ikke ser direkte adresseret i udkastet er forholdet til momslovgivningen. Taxi-

branchen er pt. momsfritaget og det forudsættes som udgangspunkt fortsat med forslaget. Dansk 

Erhverv ser det dog gerne afklaret, hvorvidt eksempelvis den pladsleje de selvstændige vogn-

mænd lovgivningsmæssigt skal betale til et kørselskontor, der fremtidigt kan drives i selskabs-

form – og som lovgivningen tvinger dem til at være tilknyttet – er momsbelagt. Hvis det er tilfæl-

det vil det betyde en ekstra udgift på 25 pct. for vognmanden, der ikke kan afløftes andetsteds så-

ledes som det ellers vil være tilfældet i andre, momsbelagte, brancher. 

 

Klagenævn 

For at styrke forbrugerbeskyttelsen foreslås tilslutningspligt for kørselskontorerne til et branche-

betalt klagenævn. Vi anerkender hensynet til forbrugerbeskyttelse men skal blot anføre at et så-
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dant nævn vil få en sagsbyrde bestående af relativt mange, små enkeltsager da klager på dette om-

råde typisk omhandler beløb under 700 kr. Omkostningen hertil vil – som på andre områder, 

hvor der er branchebetalte klagenævn – kun kunne betales af kunderne i sidste ende. Dansk Er-

hverv skal på den baggrund anmode om, at denne ekstra omkostning indregnes i det nationale 

prisloft. Klagenævnet skal derudover også kunne behandle klager fra vognmænd over kørselskon-

torer. Såfremt denne del af udkastet bliver vedtaget vil Dansk Erhverv, sammen med resten af 

branchen, rette henvendelse til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro med henblik på drøftelser om 

etablering af et samarbejde på området. 

 

Abonnementskørsel 

Ved forslaget inddrages biler, der tidligere ikke har været omfattet af bl.a. udstyrskravene i taxilo-

ven. Dansk Erhverv skal anføre at udkastet vil betyde en merudgift for disse virksomheder, der nu 

skal udstyre bilerne med taxameter m.v. til nøjagtig den samme kørsel som de kører under den 

nugældende lov. Samtidig vil disse virksomheder enten selv skulle oprette et kørselskontor eller 

tilslutte sig et eksisterende. Endelig vil disse virksomheder enten i overgangsperioden eller efter 

skulle søge tilladelse, der nu vil være gebyrbelagt. Disse udgifter nævnes ikke under ”Økonomiske 

og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.” Når disse udgifter er afholdt vil virksom-

hederne kunne køre samme kørsel videre med taxameterdisplayet stillet på 0,- kr. Dette sidste 

punkt støtter Dansk Erhverv.  

 

Idet vi antager, at virksomhederne i overgangsperioden kan køre videre under nuværende ord-

ning skal vi dog bemærke, at hvis de berørte virksomheder – fx på grund af stordriftsfordele ved 

indkøb af udstyr eller udløb af deres eksisterende tilladelser - vælger at indkøbe og udstyre bilerne 

med det ekstra udstyr de nu bliver pålagt, er det ikke sikkert, at der vil være ledige tilladelser efter 

overgangsordningen til at bilerne faktisk kan udnytte de eventuelle nye muligheder som loven gi-

ver mulighed for. Vi skal derfor foreslå at ansøgninger fra virksomheder, der ansøger om nye tilla-

delser på denne baggrund imødekommes selv om det som udgangspunkt vil overskride det givne 

antal tilladelser som overgangsordningen på dette tidspunkt giver adgang til.  

 

Chaufførkort 

Der har været en række uheldige eksempler på at ansatte chauffører har været skatteregistrerede 

uden at have gyldig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det er særdeles vanskeligt for vogn-

mænd at kontrollere dette, hvorfor vi foreslår at det indskrives i teksten til § 7, at chauffører skal 

have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.  

 

Prisskiltning 

Vi har forståelse for, at det skal være muligt at sammenligne en standardpris. Da en tur på 10 km 

afhængig af trafik og tidspunkt kan variere særdeles meget kan den foreslåede prismærkning dog 

give anledning til klagesager. Vi skal derfor foreslå at bestemmelsen i § 27, formuleres: ”en 10 km 

tur på 12 minutter koster”. 
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Evaluering 

Dansk Erhverv støtter at regelsættet og dets virkning på markedet evalueres undervejs. Det anfø-

res at der skal udføres tre evalueringer. Vi skal hertil bemærke, at vi gerne så kravet om evalue-

ring indskrevet i selve lovteksten samt at evalueringen skal foretages løbende således at de tre 

evalueringspunkter vil fungere som opsamling for-, status på - og afrapportering af -, hvordan ny-

ordningen virker på tidspunktet for evalueringen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jesper Højte Stenbæk 

Fagchef - Transport & Infrastruktur 

 


