
Konkurransetilsynets vedtak V2007 - 3

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Fastsattav Konkurransetilsynet9.mars2007medhjemmeli lov 11. juni 1993 nr. 65 omkonkurransei
ervervsvirksomhet§ 3-10 jf. lov 5. mars2004 nr. 12 omkonkurransemellomforetakog kontroll med
foretakssammenslutninger§ 33 førsteledd,jf. delegeringsvedtak16. april2004nr. 631 og delegeringsvedtak21.
desember2004nr. 1724 og lov 11. juni 1993nr. 66 ompristiltak § 1,jf. delegeringsvedtak17. desember1993
nr. 1314 del II.

§ 1. Virkeområde

Forskriftengjelderløyvepliktig drosjetransportmedmotorvognav inntil 4 personer.

Eventuelletilleggsytelseri forbindelsemed slik transporter iberegnettakstenemed
mindreanneter eksplisittnevnti forskriften.

Forskriftengjelderikke for:

a) drosjesentraler,løyvehaveretilsluttetdrosjesentraler,drosjeførereog bopeisløyvehavere
somer stasjonerti følgendefylker og konununer:Oslo,Akershus,Drammen,Lier,Nedre
Eiker,Røyken,Hurum,Kongsberg,øvreEiker,Modum,Trondheim,Bergen,Askøy,
Fjell, Sund,Stavanger,Randaberg,Sola,Sandnes,Kristiansand,Søgne,Songdalenog
Vennesla.

b) drosjetransportdervilkårenefor oppdrageter fastsatti avtaleinngåttetterforhandling
mellomoppdragsgiverog drosjesentral,eventueltløyvehaver.

§ 2. Taksteri sonerfor nærtrafikk

For kjøringmeddrosjebil i offentlig fastsattesonerfor nærtrafikk,mådet ikke uten
Konkurransetilsynetsgodkjennelseregneshøyeretaksterfor kjøring somi sinhelhetforegår
innenforsonenenn:

Påslagkr 35,50

TakstF Ytterligerefor hverfullførte 91 meterkr 1,00

TakstI Ytterligerefor hverfullførte 82 meterkr 1,00.

TakstF benyttesvedkjøring til hentestedet,takstI benyttessålengedeterpassasjereri
bilen. TakstF kan, inklusivepåslag,maksimaltutgjørekr 52,25 for enenkelttur.

I nyesonerfor nærtrafikkmåtakstenegodkjennesavKonkurransetilsynetførde settesi
verk.

§ 3. Kilometertakster

Foregårkjøringhelt ellerdelvisutenforsonefor nærtrafikk,mådet forheleturenikke
regneshøyeretakstennkr 8,36pr. km. Dettegjelderfor tomkjøringfra holdeplasstil
hentestedet,for kjøringmedpassasjereri bilen og for tomkjøringfra bestemmelsesstedet
tilbaketil holdeplass.

Utkjørtdistanseavrundestil nærmestehelekilometer.



§ 4. Generelletillegg

1. Nattilleggog tilleggfor kjøringpå lørdagerogsøndager:

Fornattkjøringog kjøringpå lørdagerog søndagerkandetregnestillegg ettertabellen
nedenfor.Tilleggenekan regnesfor dendelavkjøringensomfaller innenfordeaktuelle
tidsrom.

Dag/Tidsrom ____ ~06-15 15-18 18-24 :00-06
1Mandag- fredag 0% ___ 21% «135%

~30% ~35% 35% 35%

~øndag 35% 35%

2. Tilleggfor kjøringpåbevegeligehelligdagerog offentligehøytidsdager:

Forkjøringpåske-,pinse-,jul- og nyttårsafteni tidenkl. 12 til kl. 06 påfølgendedagog
for kjøringnyttårsdag,skiærtorsdag,langfredag,1. og 2. påskedag,Kristi himmelfartsdag,1.
og 2. pinsedag,1. og 17.mai og 1. og 2. juledagfra kl. 06 til kl. 06 påfølgendedagkandet
regnes45 prosenttillegg i takstene.

3. Vederlagfor kort kjøring:

Forkort kjøringbehøvervederlagetikke setteslavereennkr 70,00pr. tur.Det kanregnes
prosentvisetillegg etterbestemmelsenei pkt. i og 2.

Forkjøringfrabopelpåstederhvordetikke er opprettetdrosjesentraler,i de tidsromdet
kanregnes21, 30, 35 eller45 prosenttillegg etterbestemmelsenei pkt. 1 og 2, behøver
vederlagetikke setteslavereennhenholdsviskr 85,00, kr 97,00,kr 102,00ellerkr 111,00.

4. Vederlagfor ekstratidsbruk:

Forventetidsomskyldesbilenspassasjerereller trafikaleforholdkandetregneset
vederlagpåkr 324,00pr. time. Likeledeskandetberegnesvederlagpåkr 324,00pr.time for
medgåtttid til klargjøringavbilen, og hjelp inn i og ut avbilen, fortransportmedspesialbil
avpassasjerersomsitteri rullestolundertransporten.Detkanregnesprosentvisetillegg etter
bestemmelsenei pkt. 1 og 2.

5. Vederlagforforhåndsbestilling:

Vedforhåndsbestillingavdrosjekandetregnesettillegg pr. tur på inntil kr 13,35.

6. Merverdiavgift:

Alle taksteri denneforskriftener inklusivdentil enhvertid gjeldendemerverdiavgift
(mva.)somStortingetharfastsatt.

§ 5. Bompengermv.

Forbompengerderenpasseringmedpersonbilikkekostermerennkr 20,00ogdet finnes
abonnementsordninger,skal det ikke regnestillegg. Medabonnementsordningmenes
rabattordningsomgir retttil etubegrensetantallpasseringeri enperiodemotet fastvederlag.
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øvrigebompenger,fergebilletter,parkeringsavgiftmv. kandetkrevesatpassasjerene
betaler.Dersomdrosjenebenyttersegavrabattordninger,skal passasjereneikke betalemer
ennrabattprisen.

§ 6. Kjøring av bagasje

Forkjøringavbagasjeskal detnormaltikke regnestillegg i takstene.

Forkjøringav spesieltplasskrevendebagasjesommåanbringespåtakgrindeller i
bagasjerom,kandetregneset forholdsmessigtillegg i takstenepå inntil kr 8,20pr. kolli,
begrensetoppadtil kr 16,40pr. tur.

Forrullestol for funksjonshemmetskal detikke regnestillegg.

§ 7. Spesialtakster

Nårdrosjenerbestilt for kjøringi bryllup, konfirmasjon,barnedåp,begravelseogannen
tilsvarendekjøring,kandetregnesettilleggpåinntil kr 98,50til detsomfølgeravforskriften
foran.Dettetilleggetkanbareregnesnårbilen før kjøringerrengjortut- og innvendigog
ellerssatti slik standsomkjøreoppdragetkrever.

Fordrosjersomnyttestil kjøringav pasienterpåbåreellersmittefarligepasientersom
nødvendiggjørdesinfeksjonav vognen,kandetregneskr 9,25 pr. løpendekm og et
utrykningstilleggpåkr 98,50.Fornattkjøringogventetidkandetregnesinntil sammetillegg
somfastsatti § 4.

Dersomdrosjesjåførenvedsykekjøringmåovematteutenforhjemstedet,kandetregnes
vederlagfor nødvendigeutgifter til kostog losji.

Fortransportmed spesialbilavpassasjerersomsitter i rullestol undertransportenkandet
regneset tilleggpå inntil kr 27,50pr. tur. Forekstratidsbruki forbindelsemedtransporten
kandetberegnesvederlagi henholdtil § 4 pkt. 4.

§ 8. Kvittering

Drosjesjåførenplikter på anmodningågi passasjerenedatertkvittering. I kvitteringenskal
oppgisforetaketsorganisasjonsnummeretterfulgtav bokstavene«MVA », sjåførensnavn,
bilensløyvenummer,passasjerenspå- og avstigningssted,samlettakst,hvormyeavdensom
utgjørutgåendemva.,samtøvrigeopplysningersomernødvendigtil kontroll avat vederlaget
erregneti samsvarmedgjeldendeprisforskrift. I drosjebilmedkvitteringsskrivende
taksameter,skal dettebenyttesvedutskrift avkvittering.

§ 9. Plikt til å oppbevareprisforskriften

Denneforskrift skal oppbevaresi bilen og forevisespassasjerenedersomde forlangerdet.

§ 10. Unntakfraforskr~flen

Konkurransetilsynetkanettersøknadgodkjennetakstsystemersomfor en del turer
medførerhøyeretaksterenndetsomfremgårav § 2 og § 3, eksempelvissonetakster.

Konkurransetilsynetkangjøreunntakfra forskriften:

a) dersomdet i et områdeer to eller fleredrosjesentralerog Konkurransetilsynetfinner at
forholdenefor øvrig liggertil rettefor tilstrekkeligkonkurranse,eller
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b) i spesielletilfeller.

§ 11. Ikrafitredelse

Denneforskrift trer i kraft straks.Samtidigopphevesforskrift 16. desember2005 nr. 1516om
maksimalpriserfor kjøringmeddrosjebil.

/knut,EjgumJohansen HåkonCosma
~ konkd6ransedirektør seksjonssjef


