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Om analysen 

Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS.  

Analysen af taxa indgår i en større analyse af transportområderne tog, taxa og postvæsen 

 

Finn Lauritzen etablerede Lauritzen Consulting i 2015. 

Finn Lauritzen har tidligere siddet 4 år som direktør for det dansk-svenske Øresundssamarbejde, 

6 år som direktør for Erhvervs- og Byggestyrelsen og 9 år som direktør for Konkurrencestyrelsen. 
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Indledning 
En række ydelser, som har stor betydning for mange, leveres af transport- og logistiksektoren. 

Nogle af disse leveres ved hjælp af fysiske net eller forbindelser, hvor der er betydelige 

stordriftsfordele. Andre ydelser leveres af brancher, der er særreguleret i den forstand, at det 

ikke blot er den almindelige erhvervslovgivning - fx konkurrenceloven, markedsføringsloven og 

selskabsloven - der gælder, men også en række andre krav, fastsat i særlig lovgivning1. I dette 

notat gennemføres en analyse af konkurrenceforholdene på området for taxakørsel.  

Reguleringen af taxaerhvervet har rødder tilbage til 1600-tallet i flere lande. Men i de sidste 20-

30 år er der sket en udvikling - både i den måde, erhverv som disse reguleres på, og i økonomisk 

teori dækkende mange discipliner - velfærdsteori, spilteori, public choice teori mv. - som har ledt 

frem til nye reguleringsformer. I mange tilfælde er der taget skridt til at konkurrenceudsætte 

området. I Europa er der gennemført fællesskabslovgivning på en række områder for at fremme 

konkurrencen, og i OECD er der gennem årene opsamlet et stort erfaringsmateriale om, hvordan 

konkurrencefremmende regulering bedst muligt kan gribes an.  

Internationalt er der flest gode erfaringer med konkurrenceudsættelse. Men der er også dårlige 

erfaringer, som viser, at konkurrenceudsættelse skal gribes klogt an. Danmark ligger i 

midterfeltet på de nævnte områder forstået på den måde, at en del andre lande har flere 

erfaringer med konkurrenceudsættelse end os. Det betyder, at der faktisk foreligger et 

betydeligt erfaringsmateriale fra andre lande, som giver en klar indikation af hvor store de 

samfundsøkonomiske gevinster ved en større konkurrenceudsættelse vil være - samt hvad 

risiciene er. Der er også et fyldigt erfaringsmateriale for, hvordan konkurrenceudsættelsen kan 

tilrettelægges, så der er størst sandsynlighed for en samfundsøkonomisk gevinst. 

Papiret gennemgår først generel teori om naturlige monopoler og det, der på engelsk hedder 

”Public Service Obligations”. Herefter beskrives en række tendenser og erfaringer og endelig 

kommer papiret med anbefalinger til en bedre regulering, som kan give velfærdsgevinster. 

Papirets udgangspunkt er, at reguleringen bør indrettes, så den mest muligt fremmer 

produktivitet i de enkelte sektorer, allokering - dvs. at ressourcerne anvendes der, hvor de gør 

størst gavn, og innovation - dvs. at virksomhederne hele tiden tilskyndes til at gøre tingene 

smartere. Øvrige samfundsmæssige mål bør fremmes, så de mindst muligt kommer i konflikt 

med disse overordnede mål. Det lyder enkelt, men kræver i praksis en del omtanke, hvor det kan 

være gavnligt at trække på andres erfaringer. Papirets formål er at bidrage til denne 

erfaringsopsamling. 

  

  

                                                           
1 Konkurrenceloven er endvidere udformet, så den viger for anden lovgivning, hvilket der er mange eksempler på. 
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Naturlige monopoler 
I økonomisk teori defineres et naturligt monopol som en situation, hvor en virksomhed med 

anvendelse af effektive produktionsmetoder kan producere billigere og billigere pr produceret 

enhed, jo større en andel af markedet, virksomheden dækker. Der er med andre ord 

stordriftsfordele svarende til mindst hele markedets størrelse. Det betyder, at de samlede 

produktionsomkostninger vil være lavest, hvis en enkelt virksomhed har monopol og er 

eneleverandør til hele markedet. 

Problemet er imidlertid, at hvis en virksomhed har monopol, og virksomheden ikke er 

underkastet særlig regulering, så vil virksomheden normalt vælge at producere mindre end det, 

der er samfundsmæssigt optimalt, og derved presse prisen op. Virksomhedens indtjening stiger 

som følge af den højere pris, men forbrugerne lider et endnu større tab end virksomhedens 

gevinst. Samfundsøkonomisk er der et dødvægtstab.  

Teoretisk kan dødvægtstabet undgås på flere måder. En regulator kan fastsætte en pris på 

virksomhedens produkt eller service, der svarer til de marginale omkostninger, således at den 

solgte mængde svarer til det samfundsøkonomisk optimale.  

Alternativt kan man gennemgøre en regulering, der forhindrer virksomheden i at tage en pris, 

der overstiger de gennemsnitlige produktionsomkostninger pr enhed - med et tillæg af en vis 

forrentning af virksomhedens egenkapital. 

Endelig kan man gennem lovgivningen tildele en virksomhed, der er offentligt ejet, et legalt 

monopol på det pågældende område. Hvis virksomhedens mål ikke er at maksimere sin 

indtjening, men i stedet er at producere så effektivt som muligt til en rimelig pris, så har man i 

princippet løst problemet. Virksomheden kan få rammer til at fungere inden for, som kan give 

den incitamenter til at tage en pris og producere en mængde, der er samfundsøkonomisk 

optimal.  

De seneste årtiers praktiske erfaringer og økonomisk teori har imidlertid vist, at disse løsninger i 

vidt omfang er baseret på skrivebordsbetragtninger, der ikke holder i praksis - eller i hvert fald 

kun holder delvist.  

Metoden med at lade en regulator fastsætte en pris svarende til marginalomkostningerne 

anvendes meget sjældent i praksis. Metoden indebærer som regel, at virksomheden ikke får 

dækket alle sine omkostninger. Det kan løses ved, at forbrugerne ud over en pris for de leverede 

ydelser også betaler en fast tilslutningsafgift, basisabonnement el.lign., som dækker en andel af 

de faste omkostninger. Alternativt skal monopolvirksomheden subsidieres af staten, hvilket 

kræver en skattefinansiering, der giver et forvridningstab. 

Metoden med at lade monopolvirksomheden kræve en pris, der dækker alle 

gennemsnitsomkostninger, undgår dette problem. Denne metode anvendes fx i store dele af 

energi- og forsyningssektoren under betegnelsen ”hvile i sig selv”-regulering. Til gengæld er der 

betydelig risiko for, at virksomhedens ledelse ikke bruger mange kræfter på at holde 
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omkostningerne nede. En del analyser2 viser fx, at der ofte er en sammenhæng mellem en 

branches konkurrenceintensitet og branchens lønniveau, når man korrigerer lønnen for de 

beskæftigedes uddannelseslængde mv. Også i offentligt ejede monopoler modtager de ansatte 

ofte en løn, der er højere end den gennemsnitlige løn i andre erhverv, når der tages hensyn til 

uddannelseslængde mv.  

Hertil kommer, at både monopoler med hvile-i-sig-selv prisregulering og offentligt ejede 

monopoler kun har et beskedent incitament til innovation og udvikling. Der er jo ingen 

konkurrent, der puster virksomheden i nakken, og som med nye produkter, produktionsmetoder 

eller helt nye forretningsmodeller pludselig kan true monopolisten. 

I dag vil langt de fleste økonomer være enige i disse betragtninger. Men det er tankevækkende, 

at den danske konkurrencepolitik i 35-40 år, fra oprettelsen af Monopoltilsynet i 1955, til 

navneskiftet i 1990 til Konkurrencerådet og til vedtagelsen i 1997 af en mere tidssvarende 

konkurrencepolitik baseret på det såkaldte forbudsprincip, i store træk gik ud på at acceptere 

monopoler og øvrige konkurrencebegrænsninger mod ”til gengæld” at holde øje med store 

virksomheders prissætning og i enkelte tilfælde forsøge at få priserne sat ned. Der er næppe 

tvivl om, at denne konkurrencepolitik medvirkede til en langsommere produktivitetsudvikling 

end ellers. 

Særregulerede serviceydelser 
Både på transportområdet og en del andre områder, fx sundhedsområdet, findes der eksempler 

på erhverv, der er tæt regulerede af andre grunde end dem, der ligger bag monopolreguleringen. 

Reguleringen omfatter erhverv, hvis ydelser anses for at være en vigtig del af et 

velfærdssamfund. Et (blandt mange) eksempler på sundhedsområdet er apoteker, og et 

eksempel på transportområdet er taxaerhvervet. 

Særreguleringen betyder i de fleste tilfælde, at en offentlig myndighed sætter en pris eller en 

maksimalpris på ydelsen. Prisen skal være den samme for en given ydelse i hele landet (evt. 

kommunen), uanset produktionsomkostningerne i fx tæt beboede og tyndt beboede områder. 

Da prisen ved at levere til ”dyre” kunder normalt vil være lavere end den pris, uregulerede 

virksomheder ville sætte, kombineres prisloftet med et krav om forsyningspligt til alle kunder og 

krav om mindstekvalitet (fx åbningstider). Effekten af denne regulering er, at rentable kunder er 

med til at finansiere forsyningen til mindre rentable kunder. 

I litteraturen betegnes sådan en regulering som forsyningspligt eller på engelsk PSO, Public 

Service Obligations, eller undertiden NCPSO, non-commercial public service obligations. 

Ønsket om at sikre leverancer af fx lægemidler eller taxakørsel også til personer, som bor i 

yderområder, er lige så legitimt som ønsket om via skattesystemet og overførselsindkomster at 

udjævne indkomstfordelingen. Problemet er blot, at de fleste systemer, der er reguleret på 

                                                           
2 På danske data har Konkurrencestyrelsens Konkurrenceredegørelser indeholdt analyser af lønpræmier siden 
Konkurrenceredegørelse 2001. En anden beregning af danske lønpræmier er givet i DØR (2005). Et amerikansk 
eksempel på lønpræmier kan findes i Carbaugh et al. (2011) 
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denne måde, indebærer en omfordeling eller krydssubsidiering, hvis omfang er usynligt eller i 

hvert fald uigennemsigtigt, fordi de regulerede virksomheder sjældent laver regnskaber, der 

belyser økonomien i at levere til forskellige områder eller kundegrupper. Det kan medføre, at 

løsningen er ineffektiv, fordi de kunder, der modtager subsidiet, måske hellere ville subsidieres 

på en anden og billigere måde, hvis de havde valgmuligheden3. 

Generelt gælder således, at hvis man i stedet for en omfordeling til tyndt befolkede områder 

valgte at give de omfattede beboere et tilskud, fx gennem skattesystemet, så kunne de vælge at 

bruge beløbet på det, de helst ville, hvilket ville være velfærdsfremmende. Man kunne også 

vælge en mellemform og give udvalgte grupper en voucher, som kunne bruges som delvis 

betaling ved køb af transportydelser. 

Dertil kommer, at PSO-regulering (som man også kan kalde særreguleringen) lige som 

monopolreguleringen kan være administrativt besværlig, omkostningskrævende og 

innovationshæmmende. Et eksempel på det er netop taxabranchen, jf. senere i dette papir. 

Sammenfattende kan man sige om både reguleringen af naturlige monopoler og om PSO-

regulering, at de senere årtiers erfaringer har vist, at uregulerede markeder kan give et 

velfærdstab, men at alle kendte og afprøvede reguleringsmetoder også har en række 

omkostninger og afledte problemer. Der er derfor god grund til at afprøve nye 

reguleringsmetoder, der bedre end hidtil kan sikre velfærdsgevinster til alle uden, at de 

regulerede virksomheder mister incitamentet til at opføre sig, som konkurrenceudsatte 

virksomheder normalt gør - dvs. løbende at arbejde på at innovere deres virksomheder og 

ydelser og at holde omkostningerne nede.  

 

  

                                                           
3 Hertil kommer, at krydssubsidieringen fastholder en høj ”monopolpris” på den aktivitet, der finansierer 
subsidiet 
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Konkurrence på taxaområdet 

Baggrund og typiske reguleringselementer 
Markedet for taxakørsel er ikke, som jernbanen, et naturligt monopol med en enkelt 

dominerende udbyder i hvert marked. Men taxaer er en vigtig del af et samlet, velfungerende 

transportsystem. Det gælder både i større byer, hvor et godt taxaudbud kan aflaste kollektive 

transportsystemer og privatbilisme, og i tyndere befolkede områder, hvor taxaer kan være et 

effektivt og billigt supplement til, eller substitut for, buskørsel - eller et godt tilbud til personer 

uden bil. 

Hvor fx jernbanereguleringen som hovedregel er national, eller omfatter delstater i større lande, 

er taxareguleringen de fleste steder et forhold, der afgøres lokalt eller regionalt, dog under 

rammerne af national lovgivning. Og taxaregulering har man kendt til i 400 år. I London 

reguleredes taxa- (eller drosche-)kørsel med hestevogn således allerede i 16304. Baggrunden var 

et ønske om at gøre byen attraktiv at besøge gennem regler, der beskyttede forbrugerne med et 

prisloft, således at man undgik udnyttelse af forbrugerne i situationer, hvor forbrugernes 

forhandlingsstyrke kunne være svag. 

Efterfølgende har de fleste byer i verden haft forskellige former for taxaregulering, der som 

hovedregel har flg. elementer: 

• Antalsbegrænsning på, hvor mange taxaer, der har licens til at køre i et område 

• Områdebeskyttelse i form af regler mod, at taxaer kan tage passagerer op uden for eget 

område 

• Faste priser eller prisloft 

• Kvalitetskrav til bil og chauffør 

• Krav til taxacentraler, og / eller antalsbegrænsning af disse 

• Regler for omsætning af taxalicenser 

Antalsbegrænsninger har de fleste byer haft. Som regel er niveauet for antalsbegrænsningen et 

spørgsmål, hvor udbyderne har en stærk interesse i at lobbye for at holde antallet nede. 

Forbrugernes modgående interesse kan være lige så stærk, men vil typisk være fordelt på langt 

flere personer, der hver for sig har mindre interesse i spørgsmålet. OECD (2007) rapporterer 

derfor en udbredt tendens i en del lande i lange perioder til et faldende antal taxaer i forhold til 

indbyggerantallet og dermed behovet. 

Områdebeskyttelse har i mange byer været et naturligt supplement til antalsbegrænsningen, 

som er blevet set som meningsløs, hvis taxaer fra nabobyer fx kunne køre i en større by uden at 

have licens til at køre i den større by. 

Faste priser, eller prisloft, er set som et naturligt spejlbillede af antalsbegrænsningen. Prisloftet 

er kernen i forbrugerbeskyttelsen (evt. sammen med kvalitetskrav, jf. nedenfor) - og nødvendigt 

for at undgå, at antalsbegrænsningen presser prisen op. Prisloftet kan også ses som branchens 

modydelse til antalsbegrænsningen. De fleste byer har historisk haft opdelte priser efter tid på 

                                                           
4 Se TØI (2014) 
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døgnet og ugen, således at priserne var højere om aftenen og om natten, samt i weekender og 

på helligdage mv., end på andre tidspunkter. Nogle byer har også krav om skiltning, dvs. at 

prisen (typisk pr minut og km) skal fremgå tydeligt at skiltning i bilen (som regel ikke synligt 

udefra, selv om dette også forekommer) og krav om taxameter. 

Kvalitetskrav til bil eller chauffør kan have mange former. Det kan være krav til bilen om at 

denne skal være synet med korte mellemrum, have en vis minimumsstørrelse, have en maksimal 

alder, være rengjort mv. I nogle byer - fx New Work, som har gule taxaer, jf. boks 1, eller London 

- skal taxaer have en bestemt farve og være et bestemt bilmærke. Kravene til chaufføren 

omfatter som regel et særligt kørekort (i Danmark erhvervskortet), sprogkundskaber, detaljeret 

kendskab til områdets geografi (hvor taxa-eksamen i London har ry for at være svær på dette 

punkt), påklædning mv. - samt oftest krav om ren straffeattest. 

Hertil kommer i de senere år krav om kamera i taxaerne for at tilfredsstille sikkerhedskrav og at 

gøre folk trygge. Endelig er der regler om, at taxachauffører ikke må diskriminere mellem kunder 

(fx nægte at tage særlige kundegrupper op) og ikke må nægte at køre korte ture. 

             Boks 1 Krav til taxaer i New York 

                                      

             Kilde: TØI (2014) 

Krav til taxacentraler, eller antalsbegrænsning af disse, har typisk som baggrund et ønske om 

effektivitet. Hvis taxaer skal være tilsluttet en taxacentral kan disse også benyttes af kunder, der 

ringer til centralen, hvilket kan gøre det nemmere for alle kundegrupper, fx også både i tyndt 

befolkede områder, at få en taxa. Antalsbegrænsningen skyldes som regel et ønske om 

effektivitet, idet der antages at være stordriftsfordele ved at drive centraler. For at fremme 

konkurrencen er det også almindeligt med krav om, at centraler ikke må sige nej til godkendte 
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taxavognmænd, der ønsker at bliver medlem af eller kunde hos en taxacentral på ikke-

diskriminerende vilkår. 

Regler for omsætning af taxalicenser har varieret. I Danmark har taxalicenser ikke været 

omsættelige (men er formentlig i perioder blevet indregnet i markedsprisen på 

taxavirksomheder), men i mange byer har der været, og er, eksempler på markeder for 

taxalicenser, men meget højre priser på licenser. I New York har priserne på taxalicenser i 

perioder fx været så høje som 600.000 USD (OECD, 2007). Disse høje priser kan ses som et 

udtryk for en meget stærk konkurrencebegrænsning på markedet - og samtidigt et forhold, der 

gør det svært for nye spillere at komme ind på markedet.  

Tendens til liberalisering 
OECD og mange økonomer har i flere årtier udarbejdet analyser og policy-anbefalinger om at 

liberalisere taxamarkederne. I USA liberaliserede en række byer deres taxalovgivning allerede i 

1970´erne og 1980´erne, men har i flere tilfælde genindført en vis regulering. I Europa, samt fx 

Australien og New Zealand, er der i mange lande gennemført liberaliseringer fra ca. 1990 (hvor 

Sverige som det første land gennemførte en grundlæggende liberalisering, jf. senere) og frem til i 

dag. 

Det primære økonomiske argument bag de fleste analyser og policy-anbefalinger har været, at 

en antalsbegrænsning, der - i hvert fald en del af tiden - er lavere end efterspørgslen, og et 

tilsvarende prisniveau, der - også en del af tiden - er lavere end den markedspris, der ville være 

uden regulering, giver et dødvægtstab. Dvs. at chauffører og vognmænd ville gerne i de 

pågældende timer udbyde kørsel, og forbrugere ville være villig til at betale for den. Den del af 

reguleringen, der blot hindrer udbud og efterspørgsel i at mødes, skader begge parter uden at 

gavne andre.  

Et supplerende argument har været de høje priser i nogle byer på taxalicenser, som har gjort det 

åbenbart, at der er tale om betydelige konkurrencebegrænsninger. 

Nogle byer, der har ophævet antalsbegrænsningerne, har ophævet regler om prislofter eller 

faste priser5. En del byer, der har ophævet antalsbegrænsningerne, har beholdt generelle 

prislofter, om end ofte i svagere form, for at bevare en vis forbrugerbeskyttelse.  

Mange steder er der også krav om skiltning med priserne, jf. ovenfor. De fleste steder er der 

tillige krav om, at priserne skal være anmeldt til en regulerende myndighed, og at det ikke er 

lovligt over for den enkelte kunde at tage en højere pris end den anmeldte pris. Baggrunden for 

dette er, at den enkelte taxa kan have et temporært, lokalt monopol over for den enkelte kunde, 

som kan være let at udnytte, hvis der fx er tale om turister, børn, ældre eller handicappede.  

Som tidligere nævnt har de fleste byer med prislofter opdelt dette efter to eller tre tidsperioder i 

ugens løb. Dermed har højere priser om aftenen, om natten eller i weekenden afspejlet en større 

                                                           
5 For oversigter, se OECD (2007) eller Des Nicholls (2011) 
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efterspørgsel på disse tidspunkter, eller typiske tillæg for overenskomstbestemte lønninger i 

nogle lande. 

Et norsk studie (TØI (2014)) har dog vist, at en typisk fordeling af efterspørgslen over en uge 

varierer langt mere, end sådanne tillæg typisk muliggør, jf. figur 1.  

Figur 1 Fordeling af taxature over ugen i Norge  

 

 Kilde: TØI (Transportøkonomisk Institut), Norge, 2014 

I de senere år har flere analytikere peget på, at taxamarkedet reelt består af delmarkeder, som er 

meget forskellige, og hvor behovene for forbrugerbeskyttelse derfor også er meget forskelligt, jf. 

tabel 1. I den engelsksprogede litteratur sondres der således mellem Hail (hvor kunder prajer en 

taxa på gaden), Rank (hvor kunder på en taxaholdeplads evt. selv står i kø, og herefter normalt 

tager den første taxa i taxakøen), Pre-book (hvor kunden ringer til en taxacentral for at bestille 

en taxa), og endelig Contract, hvor typisk større virksomheder eller organisationer indgår 

kontrakt med et taxaselskab og opnår en vis mængderabat og en vis fortrinsret til taxaerne i 

tilfælde af kø. 
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Tabel 1 Fire taxa-delmarkeder og deres karakteristika       

 

 Kilde: TØI (2014) 

På Hail-markedet er den enkelte forbrugers gennemsigtighed og forhandlingsmulighed 

begrænset, og chaufføren har mulighed for at misbruge dette forhold, hvis der ikke er en 

forbrugerbeskyttende regulering. Det samme er tilfældet med Rank, hvor taxachaufførerne ofte 

selv vil have en intern regel, som håndhæves kollegialt, om at forbrugerne skal tage den første 

taxa i køen. På Pre-book- og Contract-markederne er magtforholdet mellem forbruger og 

taxaselskab eller taxachauffør langt mere balanceret, og behovet for forbrugerbeskyttelse og 

prisloft derfor også mindre. Dette har ledt til, at ”private” taxaer, der ikke må prajes på gaden, og 

som ikke må benytte taxaholdepladser, er tilladt, fx en del steder i USA samt i Australien6. 

 

                                                           
6 Se Des Nicholls, 2012, og ACT, 2015 
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Case: Liberalisering af det svenske taxamarked 
Sverige var som nævnt et af de første lande i Europa, som liberaliserede taxaerhvervet. Efter 

drøftelser sidst i 1980´erne skete det i 1990. Liberaliseringen var relativt omfattende. Inden 

liberaliseringen havde Sverige en lovgivning, der mindede en del om den, der har været i 

Danmark ind til 2017. 

Men i 1990 ophævedes antalsbegrænsningen, krav om at taxaer ikke måtte optage passager i 

anden kommune end der, hvor den var registreret, samt krav om, at taxaen skulle være tilsluttet 

en bestillingscentral. Samtidig afskaffedes det særlige taxa-kørekort. Tilbage var stort set blot 

regler om, at taxaer skulle oplyse om deres priser, samt om taxameter med udprintning af bon7. 

Resultaterne er blevet genstand for en lang række analyser og en del mediedækning, også uden 

for Sverige. En del mener, at det svenske eksempel har været et ”skrækeksempel” på 

liberalisering. Samtidig har der i Sverige løbende været politiske overvejelser om sikring af 

konkurrencen og forbrugerrettighederne på området. Der foreligger to offentlige udredninger 

på området (SoU 2005:4 og 2016:86), som giver en sober og neutral historisk redegørelse for 

udviklingen.   

Konsekvenserne af liberaliseringen i 1990 var8: 

• En relativ stærk og umiddelbar stigning i antallet af taxaer på 29 pct., først og fremmest i 

Stockholm, Göteborg og Malmö 

• En reduktion af kundernes ventetider i disse større byer 

• Et reduceret udbud af taxaer, og øget ventetid for forbrugerne, i resten af Sverige 

• En reduktion af taxaernes effektivitet, forstået som køretider i pct. af chaufførernes 

arbejdstid, i Sverige under et. Den gennemsnitlige effektivitet er, målt på denne måde, 

ca. 40 pct. lavere i dag end i 1990 

• En reduktion af de gennemsnitlige chaufførlønninger, og taxaselskabernes lønsomhed, i 

Sverige under et 

• En ændring af den typiske aflønningsform. I dag er 57 pct. af chaufførerne på 

”procentløn”, nogle gange kombineret med en vis garantibetaling. Ind til 1990 kørte de 

fleste chauffører med fast timeløn 

• En betydelig spredning i taxaselskabernes priser, med typisk et forhold på 1:2 mellem 

laveste og højeste pris for en given strækning 

• Overraskende for de fleste også en stigning i den gennemsnitlige pris. Fra 1990 til 1991 

steg den gennemsnitlige taxapris med 14 pct. nominelt eller ca. 10 pct. realt. Og hvor 

priserne tidligere blev reguleret i takt med nettoprisindekset, er taxapriserne siden 1991 

systematisk steget mere end øvrige forbrugerpriser og er nu realt 35 pct. højere end i 

1990. Som forklaring på de stigende priser forklarer SoU 2005:4, at noget tyder på, at 

priserne var reguleret til under markedsniveau inden 1990. 

                                                           
7 Hertil kom endda en mulighed for at opnå dispensation for taxameterkravet - en mulighed, der stadig findes, 
og som omfatter ca. 10 pct. af taxabestanden 
8 SoU 2005:4 og SoU 2016:86  
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På trods af disse stigninger viser redegørelsen også, at den gennemsnitlige svenske taxapris i dag 

ligger på et europæisk gennemsnitsniveau 

Disse konsekvenser har været varige. Dertil kommer andre konsekvenser, som i sagens natur 

har været sværere at statistikdække, nemlig: 

• En række rapporterede sager, hvor forbrugere har måttet betale en pris, der har 

oversteget den gennemsnitlige markedspris for en given tur, med flere hundrede pct. - 

men også overskred taxaselskabets officielle priser 

• En del rapporterede sager om fusk med taxametre, skatteunddragelse mv.9        

Holdningen i SoU 2016:86 er, at der i dag er styr på disse problemer, og at taxabranchens 

renomme efter at have været dårlig i mange år nu er i bedring. Udredningen indeholder derfor 

ingen forslag om at genindføre pris- eller antalsreguleringer. 

Men der er blevet gennemført en række stramninger siden 1990, som - i bagklogskabens lys - 

formentlig ville have givet 1990-liberaliseringen et bedre ry, hvis stramningerne havde været en 

del af 1990-reformen. I 1999 gennemførtes således regler om tydelig og synlig skiltning af 

priserne (som inden da blot skulle vises på anfordring). Der er stadig ikke krav om, at priserne 

skal anmeldes til myndighederne eller fremgå af selskabets hjemmeside (hvilket de dog gør i 

praksis i de fleste tilfælde). I 2015 gennemførtes regler om, at ved taxature over 500 SEK skulle 

kunden have et bindende tilbud inden turen startede. I 2017 er der gennemført regler om, at 

taxametrenes oplysninger skal overføres digitalt og automatisk til bestillingscentralerne.    

Tankevækkende i forhold til den danske diskussion er, at udredningen foreslår en række skridt 

for at skærpe skattekontrollen med taxabranchen. Det foreslås således, at taxaer fremadrettet 

enten skal have taxameter eller en anordning, fx via et mobil- eller GPS-baseret system, der 

muliggør kontrol med kørslen og indberetning til skattemyndighederne. Det foreslå, at man skal 

tillade systemer, der måler den korteste eller mest effektive rute fra start til slut uanset den 

faktiske kørsel. Udredningen lægger således vægt på, at reguleringen skal være teknologineutral 

og ikke lægge sig fast på bestemte teknologier.       

Udredningen begrunder dette med, at selv om nye teknologier ikke er fuldstændigt sikret mod 

snyd, gælder dette også traditionelle taxametre. 

Case: Liberalisering af det irske taxamarked 
Efter retssager om det tidligere irske loft for antallet af taxaer besluttede den irske regering i 

1998 at deregulere området, især ved at fjerne antalsbegrænsningen. Annonceringen af dette 

skabte uro blandt taxaselskaber og chauffører - bl.a. fordi markedsprisen for en omsættelig 

licens på det tidspunkt udgjorde ca. 100.000 Euro. For at mildne overgangen besluttede 

regeringen derfor i 1999, som en overgangsordning, at tildele alle eksisterende licens-holdere en 

gratis ekstra licens. Denne fremgangsmåde blev imidlertid indbragt for retten. Regeringen 

                                                           
9 Disse forhold er i sagens natur svære at dokumentere, men afspejler svenske myndigheders vurdering, se fx 

SoU 2004:102 
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ændrede derefter kurs og besluttede i november 2000 at fjerne antalsbegrænsningen uden først 

at udstede nye licenser. Taxaejere på vej på pension kunne søge om kompensation i form af en 

såkaldt Hardship payment i en periode frem til 2004.   

Som følge heraf steg antallet af taxaer kraftigt - fra 3.334 i 2000 til 10.190 to år senere og til 

16.826 i 2007. Efterspørgslen efter taxaydelser steg imidlertid slet ikke tilsvarende. 

Selskabernes og chaufførernes indtjening faldt derfor mærkbart. Regeringen beholdt en 

prisregulering nogenlunde svarende til den tidligere (men nu med en fælles takst for hele landet). 

I praksis faldt priserne ikke, eller kun marginalt, så den lavere indtjening var udtryk for, at den 

gennemsnitlige taxas køretid faldt mærkbart. 

Transportministeriet i Irland fik i 2006 udarbejdet en analyse af virkningerne af 

liberaliseringen10. Den pegede bl.a. på, at chaufførernes arbejdstid var steget, at indtægterne var 

faldet med ca. 5 pct., og at der var kommet væsentligt flere deltidsansatte chauffører. På den 

anden side havde liberaliseringen givet væsentlige forbrugergevinster i form af reduceret 

ventetid på at få en taxa. Gevinsten herved blev opgjort til 300 mio. euros årligt. 

Rapporten gav anledning til en del debat. I en anden rapport11, bestilt af taxabranchen, blev det 

fremført, at indkomstnedgangen var væsentligt større end 5 pct., at taxaernes udnyttelsesgrad 

(betalte km i pct. af kørte km var faldet til 38 pct. (dvs. 62 pct. kørsel uden kunder), og at en del 

af chaufførerne var nødt til at arbejde mere end 70 timer om ugen.   

Efter en del debat i de efterfølgende år blev det i 2010 besluttet ikke at udstede flere licenser12. 

Effekten heraf på taxamarkedet har dog været beskeden, da behovet for nye licenser har været 

begrænset, og antallet af licenser fortsat er på et væsentligt højere niveau end tidligere. 

 

  

                                                           
10 Goodbody Economic Consultants, in association with Faber Maunsell and IMS Millward Brown, 2009: 

Economic Review of the Small Public Service Vehicle Industry 
11 McGrath (2009) 
12 Gorecki, K. Paul, 2014 
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Argumenter mod liberalisering 
Flere økonomer og analyser har i de sidste ca. 10 år fremført en række argumenter mod en for 

vidtgående liberalisering.   

Argumenterne er: 

• Fjernelsen af antalsbegrænsninger har reduceret taxabranchens effektivitet og 

produktivitet, hvilket giver et samfundsøkonomisk tab 

• Ud over lavere effektivitet leder flere taxaer også til miljøproblemer som følge af mere 

tomgangskørsel uden passagerer 

• Fjernelsen af antalsbegrænsninger har mange steder, overraskende, ikke ledt til lavere 

priser 

• Fjernelsen af antalsbegrænsninger har derimod ledt til dårligere forhold for chaufførerne, 

som nogle steder har ledt til lavere kvalitet, problemer med chauffører, der ikke vil 

acceptere korte ture, øgede tendenser til skatteunddragelse mv. 

• Det større antal taxaer har flere steder ledt til trængselsproblemer 

Alle argumenterne er dog omtvistede. Der er gennemført meget få studier af taxabranchens 

effektivitet efter liberaliseringerne, som giver et dækkende billede af dette spørgsmål. For så 

vidt angår miljøbelastningen fremhæver bl.a. TØI (2014), at denne effekt er marginal. 

Resultatet om, at ophævelsen af antalsbegrænsningerne mange steder ikke har ført til lavere 

priser, er overraskende, men går igen i flere studier. Den mest logiske forklaring, som fx 

fremføres i SoU 2005:4 er, at det regulerede prisniveau fx i Sverige også i 1989 (dvs. før 

liberaliseringen) var lavere end det, det ville have været på et frit marked - og at det derfor 

øgede den samfundsøkonomiske effektivitet, at prisen steg. Andre fremfører som forklaring, at 

når chauffører og selskaber presses på deres indtjening, så stiger incitamentet til at snyde 

forbrugerne på andre måder, herunder at kræve en højere pris end den, taxametret viser, køre 

omveje mv. Det virker dog ikke som et vægtigt argument - de fleste taxakunder vil være i stand 

til at protestere over dette. En anden mulig forklaring kan være, at dereguleringen mange steder 

er sket på en måde, som mærkbart har reduceret markedets gennemsigtighed over for 

forbrugerne, hvilket betyder, at konkurrencen ikke fungerer. En tredje forklaring kan være, at 

prisstigningerne primært sker på delmarkederne vedr. Hail (dvs. at praje en taxa) og Rank 

(taxaholdepladser) og ikke de øvrige markedssegmenter. 

Det fremhæves i den forbindelse, at den andel af taxamarkedet, som de fire delmarkeder udgør, 

er forskelligt i forskellige lande - fx er andelen af Hail og Rank højere i mange amerikanske byer 

end i Europa, og at det billigere Pre-book marked over tid vil udgøre en stigende del af 

markedet. 

Studier af taxachaufførernes vilkår viser i de fleste tilfælde, at dereguleringerne har reduceret 

taxachaufførernes timelønninger. 

Trængselsproblemer i mange lufthavne er i de senere år blevet imødegået ved, at lufthavnene 

indretter taxaholdepladser, hvortil der er begrænset adgang for taxaselskaber, som lufthavnene 

har en særlig aftale med. Det kan være en del af sådanne aftaler, at der er fast pris eller 
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maksimalpris på en tur fra lufthavnen ind til nærmeste, større by. Mange lufthavne anser dette 

for en vigtig del af lufthavnens brand og attraktivitet. På dette område har privat regulering 

således erstattet den tidligere offentlige regulering. 

App-baserede køretjenester - herunder Uber 
De senere år har et særligt element i udviklingen været fremkomsten af app-baserede tjenester, 

især Uber, som har givet anledning til politiske drøftelser i en del lande - blandt andet i Danmark. 

Diskussionerne om fordelene for forbrugerne i forhold mulige ulemper ved en reduceret 

effektivitet i branchen og ringere forhold for chaufførerne har dermed fået en ny drejning. 

I Danmark er diskussionen indtil videre endt med, at der i februar 2017 blev indgået et forlig 

med alle partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten og Alternativet. Dette forlig indebar på en 

del områder en liberalisering af de hidtidige regler, jf. boks 2. 

Boks 2 Taxaforlig februar 2017 
• De nuværende antalsbegrænsninger ophæves gradvist over 3 år 
• De nuværende geografiske begrænsninger (mellem kommuner) fjernes 
• I stedet for kommunale prislofter indføres et statsligt takstloft 
• Der må kun opereres med to takster – en dagtakst og en aften-nat-weekend takst  
• Taxaerhverv må drives med frit valg af selskabsform – men fortsat et kapitalkrav 

på 20-40.000 kr. / taxa 
• Der vil fortsat være et såkaldt vandelskrav til chaufføren (fx ren straffeattest) 
• Der stilles ikke mere krav om særligt erhvervskort. Det erstattes med et krav om et 

bestået 14-dages særligt taxakursus (som er en udvidelse af et tidligere kursus) 
• Taxaer skal være tilknyttet et kørselskontor 
• Der skal være en real-time digital registrering hos kørselscentralen af alle ture 
• Der er fortsat krav om taxametre og sædefølere i alle vogne 
• Det tillades at tilbyde en fast pris for en tur, så længe denne er billigere end 

taxameterprisen 
 

Som respons på taxaforliget og på en afgørelse i Østre Landret, hvor en række Uberchauffører 

blev dømt for at overtræde taxalovgivningen, meddelte Uber kort tid efter, at selskabet ville 

stoppe med at køre i Danmark. 

Det er ikke kun i Danmark, at der har været en intens debat for og imod Uber og andre, lignende 

taxatjenester. Det har der også været i andre lande. Der foreligger også grundig økonomisk 

forskning på amerikanske data, som muliggør en dyb indsigt i udbuds- og 

efterspørgselsforholdene på taxaområdet efter at netværkstjenester har gjort sit indtog. 

Cohen et al (2016) har haft adgang til data vedr. 50 mio. Uber-ture i USA i 2015, dækkende ca. 

en fjerdedel af Ubers marked i USA. Der er også data for forbrugernes adfærd, herunder tilbud 

om ture, som forbrugerne har afvist. Disse data viser, at Uber bruger et system - kaldet surge 

prices - med tillæg til normalprisen, uhyre fleksibelt. 79 pct. af alle ture sker uden surge-tillæg. 

Når der er et tillæg til prisen (dvs. i 21 pct. af turene) sættes dette digitalt af Uber efter udbuds- 

og efterspørgselsforholdene og kan variere mange gange i løbet af en dag. I praksis er tillægget 
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oftest 0-50 pct, jf. figur 2 - men tillægget kan gå helt op til ca. 400 pct., dvs. en faktor 5. Tillæg 

over 200 pct. (dvs. en faktor 3) forekommer dog kun i ca. 2 pct. af turene. 

Figur 2 Surge-faktoren - dvs Ubers pristillæg 

 

Kilde: Cohen et al., 2016 

Cohen et al. estimerer forbrugernes priselasticitet og finder den relativt beskeden, dvs. mellem -

0,5 og -0,6. Det leder til et skøn for det samlede konsumentoverskud ved Ubers tjenester, som 

udgør 160 pct. af Ubers omsætning. Sag med andre ord betaler den ”gennemsnitlige” Uber-

kunde kun ca. 40 pct. af det beløb (for den gennemsnitlige Uber-tur), som kunden ville have 

været villig til at betale. Studiet tager dog ikke hensyn til, at en del af turene ville have været 

foretaget med traditionelle taxaselskaber i fraværet af Uber (og andre, Uber-lignende selskaber). 

Men pointen er stadig, at udbuddet af taxatjenester, der er billigere end de traditionelle, giver 

forbrugerne en betragtelig velfærdsgevinst. 

Et andet, mindst lige så interessant, studie vurderer forholdene for Ubers chauffører. Er der tale 

om et arbejdsmarked for marginaliserede personer på kanten af arbejdsmarkedet, eller om en ny 

tendens på arbejdsmarkedet - med tilfredse chauffører? Chen et al.(2016) har ligeledes haft 

afgang til Uber-data i 2015-16, dækkende 1 mio. Uber-chauffører med tilsammen 183 mio. 

arbejdstimer. Der er her data for, hvornår den enkelte chauffør ”slår fra”, eller ikke accepterer 

ture, også i korte tidsrum. Studiets konklusion er, at man kan tale om en ”arbejdsudbudsgevinst” 

på 40 pct., dvs. at chaufførerne i gennemsnit tjener 40 pct. mere end deres ”reservationsløn”, 

dvs. den løn, de var villige til at køre til. 
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Endnu mere interessant er det, at Uber tiltrækker chauffører, som foretrækker at arbejde deltid 

- evt. som supplement til et andet job, eller i tilknytning til hjemlige aktiviteter. Chaufførerne har 

dermed en betydelig fleksibilitet i forhold til de jobs, som kort uddannede normalt har (hvorimod 

langt uddannede på mange arbejdspladser har gode muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse 

af deres arbejdstid). Det afgørende er især fleksibiliteten fra dag til dag eller fra time til time, 

som tiltaler mange. De fleste chauffører er således tilfredse med at arbejde på ”skæve” 

tidspunkter med tillæg på i gns. 20 pct., som er lavere end normalt aften- natte- eller 

weekendtillæg på de fleste arbejdspladser, jf. figur 3. 

Figur 3 Uber-chaufførers arbejdstid i løbet af en uge og tillæg til den gns. indtjening 

 

Kilde: Chen et al., 2016 

Figur 3 illustrerer, at arbejdsudbuddet, målt time for time i løbet af ugen, er negativt korreleret 

med lønnen. Fortolkningen heraf er, at de fleste chauffører i højere grad vælger at køre, når der 

er kunder, og når det passer ind i deres øvrige gøremål, end når priserne (og dermed 

indtjeningen) er høj. Eller sagt med andre ord fastsætter Uber sine surge-faktorer relativt 

sofistikeret på en måde, som giver forbrugerne et taxaudbud, der time for time følger 

efterspørgslen, samtidig med at chaufførernes behov for fleksibilitet imødekommes. 

Sammenfattende har fortalerne for Uber (herunder selvsagt Uber selv) gjort gældende, at: 

• Ubers anvendelse af moderne kommunikationsteknologier og GPS-data betyder, at 

chauffør og passager kobles mere effektivt sammen end under tidligere teknologier 

• Ubers system, hvorefter chaufføren rater passageren, og passageren rater chaufføren 

(inden man får mulighed for at booke nye ture) er en mere effektiv måde at sikre god 

service og høflig betjening på end taxabranchens hidtidige systemer 

• Ubers system, hvorefter prisen er aftalt på forhånd, og betalingen sker automatisk efter 

kørslen og dermed ikke er et anliggende mellem chauffør og passager, fjerner risikoen 
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for, at passageren er overrasket over prisen samt chaufførens risiko for, at passageren 

nægter at betale eller ikke har betalingsmidler på sig 

• Uber sikrer valgmuligheder for forbrugerne, idet der i de fleste byer er forskellige 

kategorier rangerende fra den billigste kategori med almindelige biler til dyrere, mere 

luksuriøse biler 

• Ubers system med surge prices sikrer, at flere biler - fx kørt at personer, der kun har 

taxakørsel som bijob - kommer på gaden i disse situationer 

• Kritikere af Uber (og lignede systemer) fremfører på den anden side, at 

• Uber er med til at forringe arbejdsvilkårene for chaufførerne. Chaufførerne er ikke 

lønmodtagere, men selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at de ikke er sikret 

ferie, løn under sygdom, arbejdsskadeforsikring, pensionsopsparing mv. 

• Chaufførernes afregning pr kørt km og pr minut er lavere end i den organiserede 

taxabranche 

• Chaufførerne er ikke forsikret mod uheld og overfald - og det samme gælder 

passagererne 

• Uber er i enkelte, særlige tilfælde blevet kritiseret for at anvende surge prices i 

nødsituationer med større færdselsuheld, terror mv. - dvs. for i disse situationer at have 

profiteret på andres ulykke 

• Uber indrapporterer ikke chaufførernes indtjening til Skat. Derved bliver en stor del af 

indtjeningen i praksis ”sort arbejde” i strid med skattereglerne13. 

I Storkøbenhavn var den billigste hidtidige Uber-kategori (UberPop) ca. 50 pct. billigere end 

sædvanlige dagpriser for taxakørsel14. I den organiserede taxabranche udgør chaufførens løn ca. 

halvdelen af det indkørte beløb (dette er et nettoresultat af de overenskomstaftalte lønninger og 

den gennemsnitlige effektivitet i vognene).  

Uber offentliggør ikke den kommission, som selskabet beholder, men en række iagttagere har 

opgjort denne til ca. 25 pct. Hertil kommer naturligvis, at det i taxabranchen er selskaberne, der 

afholder udgifter til benzin og slitage på bilen, hvorimod det hos Uber er chaufføren, der 

afholder denne udgift. Lægger man den danske sats for skattefri kørselsgodtgørelse over 20.000 

km om året til grund, giver dette en yderligere omkostning for chaufføren på ca. 25 pct. af 

indtjeningen (målt i forhold til Ubers pris over for forbrugeren). Dette giver stort set samme 

forhold mellem chaufførernes nettoindtjening og forbrugerprisen hos Uber som i den etablerede 

taxabranche - men ud af et klart lavere prisniveau. 

  

                                                           
13 Det er dog muligt, at dette ville blive ændret, såfremt Uber var blevet i Danmark. Skat har således fået 
oplysninger fra Holland, hvor Ubers europæiske hovedkontor er placeret, om danske Uber-chaufførers 
indtjening, fordelt på enkeltpersoner - som samlet udgjorde 56 mio. kr i 2015, svarende til en markedsandel for 
Uber på ca. 1 pct. 
14 UberPop krævede 15 kr. i startgebyr, 8 kr. pr km og 2 kr. pr minuts ventetid - og en mindstetakst på 35 kr. 
Taxabranchen tager som dagspris 24 eller 37 kr. i startgebyr afhængig af, om taxaen prajes på gaden eller 
bestilles gennem et kørselskontor, og herefter 15,25 kr. pr km og 7 kr. pr minuts ventetid 
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En samfundsøkonomisk vurdering 
En samfundsøkonomisk vurdering af fordele og ulemper ved en liberalisering af 

taxalovgivningen bør sondre mellem effekterne af at ophæve antalsbegrænsningen og 

effekterne af at tillade systemer som Uber baseret på digitale netværksteknologier. 

De foreliggende analyser af at ophæve antalsbegrænsningen viser, at: 

• Forbrugerne opnår en fordel og dermed en serviceforbedring i form af reducerede 

ventetider på taxaer 

• Forbrugerne opnår i nogle situationer en lidt lavere pris, men omfanget heraf er 

omtvistet 

• Et større taxaudbud reducerer taxaernes effektivitet, i hvert fald så længe, at man ikke 

tillader digitale netværksteknologier. Taxaerne anvendes en mindre andel af den tid, de 

er på gaden 

• Chaufførernes og selskabernes indtjening reduceres, men omfanget heraf er omtvistet 

Man kan gøre gældende, at selskaberne og chaufførerne selv må afgøre, i hvilket omfang de vil 

acceptere en lav indtjening, og at markedet derfor vil finde en ny ligevægt, men uden det 

dødvægtstab, den hidtidige antalsregulering har medført. Her over for kan anføres, at en række 

af taxachaufførerne ikke har andre erhvervsuddannelser eller andre erhvervskompetencer, der 

betyder, at de nemt kan finde ansættelse i andre brancher, og at det derfor er naturligt, at deres 

fagforening er imod en liberalisering. 

Det bemærkes endvidere, at der ikke foreligger gode studier af, i hvilket nærmere bestemt 

omfang produktiviteten og effektiviteten i taxabranchen falder ved en ophævelse af 

antalsbegrænsningen. Det vil være en god ide med det seneste taxaforlig at gennemføre en 

analyse heraf på danske forhold. 

Vurderingen af effekten af at tillade digitale, netværksbaserede systemer som Uber er: 

• En positiv effekt for forbrugerne i form af mindre ventetid  

• En positiv effekt for chaufførerne i form af, at systemerne muliggør et hurtigere match 

med kunder end under hidtidige systemer, og dermed en højere effektivitet 

• En positiv effekt i form af, at den digitale sammenkobling mellem chauffører og 

passagerer sker mere effektivt end hos kørselscentralerne 

• En besparelse for forbrugerne i form af lavere priser 

• En indtægtsnedgang for nogle af chaufførerne - men omvendt en mulighed for en mere 

fleksibel tilrettelæggelse af chaufførens arbejdsdag, som muligvis ophæver det 

effektivitetstab, der er nævnt ovenfor som effekt af tidligere liberaliseringer 

• Et mistet skatteprovenu på grund af manglende indberetninger til Skat (med mindre 

disse indberetninger bliver en betingelse for at drive tjenesten i Danmark, jf. nedenfor) 

• Afvejningen af forbrugernes fordele ved lavere priser mod chaufførernes laver indtjening 

er et politisk spørgsmål, jf. næste afsnit. Herudover burde det være muligt at finde 

løsninger, der muliggør at indhøste de samfundsøkonomiske fordele ved ny teknologi 

uden at miste et skatteprovenu. 
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Det danske taxamarked udgør i dag ca. 6 mia. kr. Antages, at ”den digitaliserede deleøkonomi” 

udgør en tredjedel af markedet, og at taxapriserne på dette marked ville udgøre det halve af det 

nuværende prisniveau, ville den samfundsmæssige effektivitets- og velfærdgevinst ved at tillade 

digitaliserede taxatjenester udgøre mindst 1 mia. kr. årligt. Det er her - forsigtigt - antaget, at en 

del af det konsumentoverskud, der er nævnt på side 20 (på 160 pct. af Ubers omsætning) også 

kunne realiseres ved ”almindelige taxature”. Der er endvidere set bort fra, at tjenester som Uber 

kan øge udbuddet i timer, hvor der i dag er kø efter at få en taxa. Medtages disse effekter, fås en 

større velstandseffekt. 

Anbefalinger på taxaområdet 
Det eneste udestående spørgsmål på taxaområdet I Danmark efter det seneste taxaforlig synes 

at være holdningen til, om man skal tillade app-baserede eller netværksbaserede taxaløsninger. 

Dette er naturligvis ikke alene et spørgsmål om taxachaufførernes indtjening - men også, om det 

er en god eller dårlig udvikling, at tidligere lønmodtager-ansatte chauffører bliver selvstændige 

erhvervsdrivende med de risici og muligheder, dette medfører.  

Min vurdering er, at jeg forstår fagbevægelsens bekymring - men også, at samfundet går glip af 

et betydeligt effektiviseringspotentiale ved ikke at tillade netværksbaserede tjenester. 

Ingen kender på dette område den bare lidt fjernere fremtid, hvor man nemt kan forestille sig, at 

førerløse taxaer vil gøre denne diskussion overflødig. 

Som en overgangsordning til et frit marked for digitale tjenester kunne man gennemføre et 

udbud, hvorefter op til fx tre netværkstjenester for en treårig periode kunne få tilladelse til at 

drive netværksbaserede taxatjenester. Et sådant udbud ville også påføre Uber konkurrence. 

Man kunne stille følgende krav: 

• Taxatjenesten skal løbende og automatisk indrapportere sin og chaufførernes indtjening 

til Skat 

• Der skal ikke være krav om kørselskontor, taxameter eller sædefølere  

• Chauffører og passager skal være dækket af forsikringer mod ulykker og overfald mv. 

• Tilmeldte biler må ikke benytte taxaholdepladser i byer eller ved 

infrastrukturknudepunkter eller synlige kendetegn, der gør, at de kan prajes på gaden 

• Der kunne være følgende tildelingskriterier: 

• Kommissionsprocent 

• Gennemsnitlig pris 

• Jo højere vægt, kommissionsprocenten tildeles, jo mere vægt vil der blive lagt på at sikre 

taxachaufførernes indkomst i forhold til et ønske om lavere forbrugerpriser. 
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