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Dansk Taxi Råd skal hermed fremkomme med vores bemærkninger til forslag til lov om ændring af
lov om luftfart.
Det skal indledningsvis anføres, at Dansk Taxi Råd støtter behovet for at ændre på organiseringen
af taxibetjeningen i Københavns Lufthavn. Der har således også gennem en længere periode
været en dialog mellem taxibranchen og CPH omkring mulige løsninger til organisering af
taxikørslen. Et samarbejde, der dog blev sat på standby, da CPH i december måned valgte at
offentliggøre et udbud, hvor taxibranchen gennem bestillingskontorerne skulle byde på tildeling af
en eksklusiv ret til at betjene kunder fra lufthavnen. Udbuddet er siden blevet annulleret.
Med hensyn til det fremsendte forslag mener Dansk Taxi Råd, at de i forslaget anførte principper
for at indføre en trafikledelsesordning er gode. Dansk Taxi Råd støtter, at de nævnte ordninger ikke
diskriminerer mod enkelte virksomheder og anser det for afgørende, at gebyrpålagte ordninger i
fremtiden er gennemsigtige, omkostningsneutrale og proportionale, således at de gebyrer, der
opkræves hos taxiselskaberne alene går til dækning af de direkte relaterede udgifter, der er til en
sådan trafikledelsesordning.
Dansk Taxi Råd mener, at de i lovforslaget anførte principper sagtens kan og bør anvendes ved
indgåelse af en gensidig aftale mellem taxiselskaberne og CPH. Dette er således også sket idet to
taxiselskaber og CPH den 26. maj har indgået en aftale, der løser de taxitrafikale udfordringer
samtidig med, at der indføres et servicekoncepter, der skal højne taxioplevelsen. Aftalen kan
tiltrædes af samtlige taxiselskaber i København.
På baggrund af, at det nu er lykkedes taxiselskaberne og CPH at blive enige om en aftale, der bl.a.
er baseret på principperne i lovforslaget, skal Dansk Taxi Råd anbefale, at lovforslaget ikke
fremsættes i Folketinget.
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