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Innspill til forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til 
taksameter i drosje 

 
Bolt er en Europeisk digital plattform for spesielle former for transport med el-sparkesykler, el-sykler, 
taxi-tjenester og bildeling. De ulike tjenestene er integrert i en felles og unik App.  Bolt betjener mer 
enn 30 millioner brukere i 35 land og 150 byer rundt om i verden, hvor mesteparten av driften er i 
Europa og Afrika. I Norge opererer Bolt med el-sparkesykkel tjenester i Oslo, Fredrikstad og 
Lillestrøm. 
 
Vi i Bolt vil benytte denne anledningen til å kort dele våre synspunkter med hensyn til de foreslåtte 
forskriftsendringene om alternativ til taksameter i drosjer. 
 
Bolt følger med stor interesse lovendringene (og hva som faktisk vil være digitaliseringen) av det 
norske taximarkedet og er enig med blant andre Konkurransetilsynet i at det norske taximarkedet vil 
ha nytte av økt konkurranse. Både når det gjelder priser, men også økningen i det generelle 
servicenivået, som norske forbrukere fortjener og vil ha nytte av som følge av større konkurranse. 
 
En viktig driver bak konkurransen er teknologiskutvikling. Realiteten er at med ny teknologi som for 
eksempel digitale plattformer i stedet for gamle sentralbord, kan taxitjenester leveres til en mye 
lavere kostnad. Det gamle taksametersystemet, med en funksjonalitet som er fysisk installert i hver 
bil, er ikke effektivt og unødvendig dyrt. Et moderne digitalt og nettbasert system kan levere samme 
funksjonalitet, med større nøyaktighet, til en lavere pris og med bedre integrering med for eksempel 
skattemyndigheter. Når det gjelder sikkerhet, vil Bolt hevde at en digital løsning faktisk gir et bredere 
spekter av funksjoner som skal brukes til å fremme sikkerheten til både passasjeren så vel som 
føreren. 
 
Alle disse funksjonene leveres best med en digital løsning, og vi i Bolt vil derfor sterkt anbefale 
alternativ 1 som det beste alternativet. 

 
Hvis noe er uklart, eller hvis Samferdselsdepartementet ønsker ytterligere informasjon, er 
undertegnede selvfølgelig til disposisjon. 
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