By- og Landskabsudvalget

Punkt 21.

Godkendelse af overdragelse af taxiopgaven til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
2017-057455
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at opgaven
vedrørende taxiadministration overdrages til Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen med virkning fra 1. september
2018.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen har i en lang årrække varetaget kommunens opgaver som myndighed i
henhold til lov om taxikørsel. Opgaven vedrørende taxiadministration har blandt andet omfattet behandling af
ansøgninger om taxitilladelser og førerkort, opslag af nye taxitilladelser, fastsættelse af maksimaltakster for
taxikørsel, behandling af klagesager, salg og registrering af trafikbøger samt ekspeditioner ved skift af
køretøjer.
På nuværende tidspunkt er der 120 taxitilladelser og ca. 800 chaufførgodkendelser i Aalborg Kommune.
Folketinget vedtog den 14. december 2017 den nye taxilov, som er trådt i kraft den 1. januar 2018. Efter den
nye lovs ikrafttræden bortfaldt en stor del af kommunens opgaver vedrørende taxiadministration. Kommunen
skal således alene føre tilsyn med, at betingelserne for opretholdelse af de allerede udstedte tilladelser og
godkendelser (førerkort) er til stede indtil disses udløb, samt fastsætte maksimaltakster for taxikørsel.
Tilsynsforpligtelsen gælder, indtil den sidste tilladelse eller godkendelse udstedt af kommunen udløber eller
ombyttes, dvs. senest ved udgangen af 2027.
Efter lovens ikrafttræden kan Aalborg Kommune således ikke længere opslå nye tilladelser til taxikørsel eller
modtage ansøgninger om førerkort til chauffører. Eventuel færdigbehandling af ansøgninger vedr.
eksisterende tilladelser og ansøgninger om førerkort indkommet inden 31. december 2017 skal være
afsluttet af kommunen inden 1. marts 2018.
I forbindelse den nye taxilov har Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen den 14. november 2017 skrevet til Aalborg
Kommune og gjort opmærksom på, at kommunen kan vælge at overdrage tilsynsforpligtelsen efter lov om
taxikørsel til styrelsen. Tilsynsforpligtelsen kan overdrages med seks måneders varsel.
Da det er hensigten med den nye taxilov, at administrationen af alle tilladelser til erhvervsmæssig
personbefordring og chaufførkort (offentlig servicetrafik og taxikørsel mv.) med tiden skal flyttes fra den
enkelte kommune og samles hos Transport, Bygnings- og Boligministeriet, ønsker By- og
Landskabsforvaltningen at overdrage tilsynsopgaverne i henhold til den tidligere gældende lov om taxikørsel
til Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen med virkning fra 1. september 2018.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.02.2018
kl. 08.30

Side 2 af 2

