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Høring - Forslag til krav til taksametre  
 
Vi viser til høringsbrev av 03.03.2009 og avtale om utsatt frist til 10.06.2009 
 
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og 
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk 
trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.  
 
Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige 
organer pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt 
over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner 
sted.  
På denne bakgrunn ønsker vi å uttale oss i høringssaken. 
 
Begrunnelsen for innføring av regulering av taksametre 
Vi finner at forslagene til ny regulering av produksjon, salg og bruk av taksametre er godt begrunnet 
og i hovedsak støtter vi forslagene i Justervesenets høringsnotat. Vi ønsker imidlertid å kommentere 
følgende:  
 
Evaluering  
Vi mener det er viktig å planlegge en evaluering av om de foreslåtte kontrolltiltakene får de tilsiktede 
effektene. I evalueringen bør det også vurderes om den praktiske gjennomføringen av forslagene 
påfører berørte næringsdrivende urimelig høye gebyrkostnader eller høye administrative byrder. 
Trolig bør en slik evaluering gjennomføres allerede 2 år etter iverksettelse. 
 
Ansvarsforhold  
I forslaget til § 6-5 første ledd annet punktum benyttes begrepet, ”Bruker av måleredskapet…”. I 
høringsnotatet s10 benyttes ”…den som bruker taksameteret…”. For å unngå uklarheter anbefaler 
vi at det presiseres om det er sjåføren, drosjeeieren eller løyvehaveren som til enhver tid har 
ansvaret for at taksameteret har gyldig godkjenning fra Justervesenet.    
 
Meldeplikt 
Eventuelle meldinger eller søknadsskjema til Justervesenet til bruk for å organisere 
installasjonskontroll av taksameter og årlig kontroll med installerte taksametre kan være 
oppgaveplikter som etter § 4 i lov om Oppgaveregisteret skal registreres i Oppgaveregisteret. Det 
samme gjelder for melding om oppfølgingskontroll i § 34 i forslag til forskrift om krav til taksametre 
med tilleggsinnretninger. 
Melding til Oppgaveregisteret skal skje på fastlagt meldeskjema ”BR-1020 Næringslivets 
oppgaveplikter” som kan lastes ned fra adressen www.brreg.no/blanketter/  
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Bruk av organisasjonsnummer 
Vi minner om offentlige organers plikt til å bruke organisasjonsnummer som entydig identifikator på 
virksomheter, samt å benytte opplysninger kontrollert og lagret i Enhetsregisteret, 
 jf § 1 i lov om Enhetsregisteret.  
 
Altinn som innrapporteringskanal  
For å lette de administrative byrdene for næringsdrivende knyttet til utfylling og innsending av 
søknader og innrapportering av oppgaveplikter til myndighetsorganer minner vi om at alle slike 
skjema skal være tilgjengelige i Altinn.   
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