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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i taxitrafiklagen (2012:211) 
Utfärdad den 14 juni 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om taxitrafiklagen (2012:211) 
dels att 2 kap. 17 §, 2 a kap. 1 § och 5 kap. 8 § och rubriken närmast före 

2 kap. 17 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 b kap., och en ny paragraf, 7 kap. 

4 §, av följande lydelse. 

Prisinformation när taxameter används 
2 kap. 
17 §2    Den som har taxitrafiktillstånd och som bedriver taxitrafik med ett 
fordon som är försett med taxameterutrustning är skyldig att före färden 
genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom om den taxa som 
tillämpas. Taxan ska vara uppbyggd så att priset för transporten dels enkelt 
kan bedömas före färden, dels med kännedom om körd sträcka och nyttjad 
tid enkelt kan beräknas efter färden. Taxan får inte vara uppbyggd så att 
grunderna för prisets bestämmande förändras under färden.  

Den som har taxitrafiktillstånd och som bedriver taxitrafik med ett fordon 
som är försett med taxameterutrustning är skyldig att före färden se till att 
en prisuppgift lämnas för färden om jämförpriset överstiger 500 kronor. 
Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden. Uppgiften ska lämnas när 
färden beställs. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före 
färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. Prisuppgiften 
behöver inte lämnas när fast pris tillämpas. 

Med jämförpris avses priset i kronor inklusive mervärdesskatt för en 10 
kilometer lång transport som varar 15 minuter inklusive eventuell grund-
avgift. Med fast pris avses ett i förväg fastställt belopp för en i förväg fast-
ställd färd. 

Bestämmelser om prisinformation finns också i prisinformationslagen 
(2004:347). 

2 a kap. 
1 §3    Den som har taxitrafiktillstånd och bedriver taxitrafik med ett fordon 
som är försett med taxameterutrustning är från och med att fordonet anmälts 
för taxitrafik skyldig att överföra taxameteruppgifter till en sådan redovis-
ningscentral som anges i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och 
beställningscentraler för taxitrafik. 
1 Prop. 2017/18:239, bet. 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384. 
2 Senaste lydelse 2014:1396. 
3 Senaste lydelse 2014:1022. 
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SFS 2018:1125 Skyldigheten att överföra taxameteruppgifter avser samtliga taxameter-
utrustningar som är eller har varit installerade i de fordon som anmälts för 
taxitrafik i tillståndshavarens verksamhet.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om vilka taxameteruppgifter som omfattas av överför-
ingsskyldigheten. 

2 b kap. Anslutning till beställningscentral 
1 §    Den som har taxitrafiktillstånd och som bedriver taxitrafik med ett 
fordon som saknar taxameterutrustning är från och med att fordonet anmälts 
för taxitrafik skyldig att ansluta det till en sådan beställningscentral som 
avses i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscen-
traler för taxitrafik.  

Tillståndshavaren ska se till att taxifordonet är försett med särskild utrust-
ning för taxifordon. 

2 §    Tillståndshavaren ska till den myndighet som regeringen bestämmer 
anmäla den eller de beställningscentraler som varje taxifordon med särskild 
utrustning för taxifordon är anslutet till. 

3 §    Beställningar och betalningar av köruppdrag som utförs av taxifordon 
som avses i 1 § får bara göras till en sådan beställningscentral som anges 
där. Betalningen ska göras till den beställningscentral som tagit emot beställ-
ningen och fördelat köruppdraget till tillståndshavaren. Betalningen får inte 
göras genom förarens eller tillståndshavarens medverkan. 

4 §    Vid sådan taxitrafik som avses i 1 § ska ett fast pris anges av beställ-
ningscentralen innan köruppdraget påbörjas. Priset ska avse viss i förväg 
fastställd färd eller viss tid under vilken fordonet står till beställarens förfog-
ande.  

Beställningscentralen är skyldig att före färden till beställaren lämna ett 
bevis om priset och den överenskomna färden eller den tid under vilken 
fordonet står till förfogande.  

Om ett köruppdrag ändras efter det att det påbörjats, ska beställnings-
centralen så snart som möjligt och innan köruppdraget avslutats, uppdatera 
beviset. 

5 §    Bestämmelserna i 4 § gäller inte för taxitrafik som omfattas av lagen 
(1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, lagen (1997:735) om 
riksfärdtjänst, lagen (1997:736) om färdtjänst, lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik och skollagen (2010:800). 

5 kap. 
8 §4    En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för 
användning i taxitrafik enligt denna lag får tas om hand av polisman  

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av någon
annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet ska ha en 
sådan skylt, 

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 §
fordonslagen (2002:574), 

4 Senaste lydelse 2014:1396. 



3 

SFS 2018:1125 3. om det för fordonet gäller brukandeförbud enligt en föreskrift som
meddelats i anslutning till lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller 
användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen 
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring,
5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som gäller

enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3 §, eller 
6. om fordonets särskilda utrustning för taxifordon inte uppfyller de krav

som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 4 §. 
Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 § andra 

meningen på motsvarande sätt. 

7 kap. 
4 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon samt användning 
och kontroll av sådan utrustning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 

På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 
Jonas Ragell 
(Näringsdepartementet) 
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