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Høring - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje 
 
Innlandet fylkeskommune ved samferdsel, seksjon Trafikk og Miljø, viser til høring «Forslag 
til regelverk for kontrollutrustning i drosje». 

Til høringen har vi følgende merknader til høringen: 

Vi tilslutter oss de framsatte forslag til hovedpunkter i forslaget.   

Det må være et krav at alle drosjer skal bruke en kontrollutrustning. 

Når det gjelder løsninger for type kontrollutrustning, må løsningen være fastmontert enhet, 
som taksameter.  Dette for å sikre dokumentasjon for utførte oppdrag og sikkerhet for 
kundene. Kundene vil vite at kun drosjer med fastmontert utstyr/taksameter er driver en lovlig 
virksomhet. 

Overgang til heldigital løsning vil ha store konsekvenser for alle potensielle drosjekunder 
som ikke bor i bynære strøk.  Dette fordi: 

 det mange steder i landet ikke er tilstrekkelig dekning for mobile-/digitale løsninger  
 innbyggerne har heller ikke mobildekning til bestilling av drosje 
 en stor del av befolkningen har ikke\kan ikke bruke digitalt utstyr 
 betaling via app lar seg ikke gjøre for kunder som ikke har digital bankløsning 

Vi viser til uttales i høringen om at de som av en eller annen grunn ikke kan benytte digitale 
løsninger for bestilling/bruk av drosje vil finne andre transportløsninger. 

Intensjonene med endringer i lov- og regelverk for drosjer fra 01.11.2020 må følges opp; gi 
publikum et bedre drosjetilbud.  Det blir ikke et bedre tilbud til distriktene eller kunder som 
ikke er digitale dersom kontrollutrustning ikke skal være fastmontert/taksameter. 

Det er en uttalelse som må bestrides, idet det i de fleste områder hvor digitale løsninger ikke 
er noen mulighet, er det få transportløsninger.  Kollektivtransporten i distriktene blir stadig 
redusert eller bortfaller helt, og beboere i distriktene som ikke har egen bil, er avhengige av 
det drosjetilbud de kan benytte.  Områder med redusert kollektivtilbud er nødvendigvis ikke i 
stor avstand fra tettsteder/knutepunkt, de kan ligge få kilometer fra nærmeste tettsted. 
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Sikkerheten til kundene ivaretas nødvendigvis best med fastmontert utstyr som viser hvilke 
bil/sjåfør mv som har utført oppdraget.  Annet fastmontert utstyr enn taksameter kan også 
være en sikkerhet dersom det kan hentes ut samme informasjon som i et taksameter. 

Ved bruk av ikke fastmontert enhet antar vi at enheten ikke er koblet opp mot en fast 
drosjebil (løyvenummer), eventuelt vises heller ikke hvem som har vært sjåfør, og det vil bli 
vanskelig å spore turen. 

Alle drosjeløyver bør ha taklykt, sjøl om dette kravet nå er bortfalt.  Taklykter med ulike farger 
avhengig av om de har fastmontert eller digital enhet kan være forvirrende, de færreste 
drosjekunder vil vite forskjellen.   Eventuelt kan drosjer som har fastmontert utstyr ha taklykt 
som viser at de kan kjøre i hele landet uten begrensinger. 

Mulighet til å ta med kunder ut av enerettsområder uten forhåndsbestilling, støttes. 

 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Grethe Blystad 
Rådgiver 
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