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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 4. april 2018 stillet mig 

følgende spørgsmål (TRU alm.del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Magnus Heunicke (S). 

Spørgsmål nr. 515 

I januar 2018 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen henstillet til politiet, at der 

indtil udgangen af marts 2018 ikke sker håndhævelse af de nye regler i taxilo-

ven om medbringelse af gyldigt chaufførkort eller førerkort i bilen. Er der fort-

sat problemer med fornyelse af taxichaufførers førerkort, og vil ministeren i så 

fald forlænge perioden, hvor der ikke sker en håndhævelse af reglerne? Hvad 

har ministeren gjort for at kommunikere ud til chaufførerne, hvad der er gæl-

dende regler efter marts 2018? 

Svar: 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplyst, at styrelsen ved brev af 14. marts 

2018 har indgået en aftale med Rigspolitiet om, at der indtil videre ikke sker 

håndhævelse af reglerne om medbringelse af gyldigt chaufførkort eller fører-

kort i bilen for chauffører, der har en ansøgning under behandling i styrelsen.  

Baggrunden herfor er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen primo marts i år 

havde modtaget over 3.100 ansøgninger om chaufførkort. Da styrelsen i efter-

året 2017 tilrettelagde arbejdet med udstedelse af chaufførkort, havde styrelsen 

en forventning om at modtage ca. 3.000 ansøgninger årligt. Det er derfor ikke 

muligt for styrelsen at behandle alle ansøgninger om chaufførkort inden for ca. 

4 uger som oprindeligt forventet. 

 

Styrelsen vil rette fornyet henvendelse til Rigspolitiet, når sagsbehandlingsti-

den er på et rimeligt niveau, således at der på ny kan ske håndhævelse af reg-

lerne om medbringelse af gyldigt chaufførkort eller førerkort i bilen. 

 

På hjemmesiden taxilov.dk, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet, 

er der oplysning om, at styrelsen har aftalt med politiet, at der indtil videre ikke 

gives bøder til chauffører, der har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort 

under behandling i styrelsen, eller til chauffører, som har gennemført kvalifika-

tionskursus inden for de seneste 10 år, og som har en ansøgning om chauffør-

kort under behandling i styrelsen. 
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Side 2/2 Jeg er endvidere bekendt med, at Dansk Taxi Råd efter aftale med Trafik-, Byg-

ge- og Boligstyrelsen har udsendt et nyhedsbrev om aftalen med politiet samt 

har lagt en nyhed herom på henholdsvis deres hjemmeside og på Facebook. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


