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Drosjenæringen  
 

Byrådets varsling om endrede rammebetingelser i drosjenæringen skal legge 

til rette for en reel priskonkurranse i drosjemarkedet og et bedre tilbud for 

kundene. Samtidig har vi varslet skjerpede regler for prisinformasjon og 

kontrollvirksomhet i næringen, sier fungerende næringsbyråd Kristin Vinje. 

 

Sist fredag varslet byråd for næring – og eierskap Øystein Sjøtveit om endrede 

rammebetingelser i drosjenæringen. Dette innebar en økning i dagens løyveantall, 

avvikling av reservedrosjeløyvene, og skjerpede regler for prisinformasjon og 

kontrollvirksomhet i næringen. Løyvehaver eller sjåfør har en frist på tre uker til å 

søke seg til en aktuell sentral. Ubesatte løyver vil gå tilbake til løyvemyndighetene 

etter søknadsfristens utløp. 

 

Reell priskonkurranse 

Drosjemarkedet er i dag dominert av én stor aktør som innehar over 60 % av det 

totale løyvetallet. For at publikum kan få et godt og billigst mulig tilbud er det en 

overordnet målsetning for løyvemyndigheten å legge til rette for en reell 

konkurranse i drosjemarkedet. -Det skal ikke lenger være en næring som skal 

vernes mot ordinær konkurranse, og dette er nå første ledd i denne prosessen ved 

at vi gir mindre sentraler mulighet til å tilknytte seg flere løyvehavere, sier Kristin 

Vinje. 

 

Skjerpende krav  

Det har de siste årene blitt avdekket omfattende skatteunndragelser i 

drosjenæringen. I forslag til ny drosjeforskrift, som ble sendt på høring i desember 

2009, er det foreslått skjerpende krav tilvandel - og identitetskontroll, krav til 

taksameter og betalingsløsninger slik at kontantstrømmen er synlig til 

skattemyndighetene. 

 

- Som løyvemyndighet er vi opptatt av å gjøre det vi kan for at kundene skal få et 

best mulig tilbud og tilrettelegge for en best mulig næring, avslutter Vinje. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Kristin Vinje, fungerende næringsbyråd, tlf: 23 46 16 73 

Ole Petter Leite, byrådssekretær, tlf: 91 71 15 27 

Øystein Sundelin, byrådssekretær for presse og informasjon, tlf: 97 18 70 62 
 


