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Høringsuttalelse - forslag til krav til taksametre
Det vises til høringsnotat av 3. mars 2009 vedrørende forslag til krav til taksametre.
Høringsnotatet er utarbeidet av Justervesenet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.
Det fremmes i høringsnotatet forslag til at det stilles krav til taksametre som skal gjelde både ved
salg og under bruk samt at det skal innføres en årlig, periodisk kontroll. Kravene skal blant hindre
manipulering av taksametre, og gjøre kvitteringer lettere forståelige for kundene. Kravene foreslås
implementert gjennom endring i forskrift 20. desember nr. 1723 om måleenheter og måling, samt
ved en ny forskrift om krav til taksametre med tilleggsinnretninger.
Konkurransetilsynet er positiv til tiltak som hindrer manipulering av taksametre og som bedrer
drosjekundenes mulighet til å etterprøve at prisen er riktig. De nye reglene synes å ivareta disse
formålene og Konkurransetilsynet støtter derfor forslaget.
Konkurransetilsynet vurderer for tiden å fremme forslag om å pålegge drosjenæringen å gå over fra
brytningstakst til parallelltakst. Hensikten med forslaget vil særlig være en mer tilgjengelig
takststruktur av hensyn både til bedret prisopplysning og lettere etterprøvbarhet. En eventuell
innføring vil skje ved forskrift med hjemmel i pristiltaksloven og vil erstatte dagens
maksimalprisforskrift for drosjekjøring.
Forslaget til forskrift om krav til taksametre med tilleggsinnretninger inneholder en bestemmelse
om at taksametre ved prisberegning skal kunne anvende både parallelltakst og brytningstakst, samt
at det skal være mulig å bytte mellom disse beregningsmetodene. Konkurransetilsynet kan derfor
ikke se at et eventuelt pålegg om å benytte parallelltakst kommer i konflikt med den foreslåtte
forskriften.
Dersom det skulle være spørsmål knyttet til Konkurransetilsynets arbeid med en eventuell overgang
til parallelltakst for drosjenæringen, kan Andreas Jørgensen Tveito kontaktes på telefon 55 59 75
13 eller e-post anjt@kt.no.
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