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Økotaxi AS - søknad om tildeling av drosjeløyver- nærmere om byrådssak 1045/16 

Vi bistår Økotaxi AS («Økotaxi»). 

Økotaxi søkte 30. juni 2015 om 300 drosjeløyver. Foreløpig svar ble mottatt 27. august 2015. 

I byrådets vedtak 21. april 2016 ble det vedtatt at dagens antall ordinære drosjeløyver på totalt 1780 
stykker skulle opprettholdes. Som utgangspunkt for byrådets vurdering heter det på side 1 at 
behovsprøving av antall drosjeløyver i et løyvedistrikt etter yrkestransportloven§ 9 innebærer at 

«det løpende må vurderes hvor mange løyver som kreves for å dekke publikums behov for 
drosjetjenester, og samtidig gjøre drosieyrket levbart for siåfører og løyvehavere» (side 3) 

Tilsvarende er det lagt til grunn på side 9 at 

«Behovsprøving av antall drosjeløyver skal ivareta to hensyn: publikums behov for et 
drosjetilbud og tilstrekkelig inntektsgrunnlag for drosienæringen. » 

Slik Økotaxi ser det, legger yrkestransportloven § 9 etter sin ordlyd opp til at publikums behov for 
drosjetjenester kan relateres til annet og mer enn bare antallet drosjer. Ved behovsprøvingen bør det 
også ses hen til om den drosjetjenesten som konkret tilbys møter et publikumsbehov som ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom allerede eksisterende drosjetjenester. Økotaxi sitt konsept - å tilby 
publikum en ny tjeneste med lave sonebaserte og dynamiske fastpriser som oppdateres automatisk 
av kundens posisjon, samt bruk av miljøvennlige drosjer - er et drosjetilbud som nettopp dekker 
andre behov, uavhengig av antallet drosjer som allerede finnes i Oslo. Det bes på denne bakgrunn 
om nærmere redegjørelse for hvorfor det legges til grunn at behovsprøving kun skal foretas i 
relasjon til «antall» drosjeløyver. 

Det bes videre om at kommunen redegjør nærmere for bakgrunnen for at det i vedtaket synes å ha 
vært lagt vesentlig vekt på hensynet til inntektsgrunnlaget til drosjeløyvehaver, herunder hvordan 
dette har vært avveid mot publikums behov for drosjetjenester. Det er Økotaxis oppfatning at det 
mest tungtveiende hensynet etter yrkestransportloven § 9 bør være publikums behov for 
drosjetjenester, og ikke hensynet til drosjeløyvehavere. Dette er i tråd med forarbeidene, der 
hensynet til å gi utøverne en viss beskyttelse er knyttet opp mot behovet for å til gjengjeld kunne 
sette som vilkår at det gis mulighet for drosjetransport i områder og på tidspunkter som ellers ikke 
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ville bli tilfredsstillende betjent (NOU 1974:44 side 24 og Ot.prp.nr. 5 (1975-1976) side 10). Slik 
Økotaxi ser det synes kornrnunen ved vurderingen av tildeling av taxiløyver å ha lagt 
uforholdsmessig stor vekt på hensynet til drosjeløyverhavemes inntektsgrunnlag på bekostning av 
publikums behov. 
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