
 

INFRA Samferdselsplanlegging og forvaltning, seksjon Sør  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

BILIMPORTØRENES LANDSFORENING Vår ref.: 650519/2022 - 2020/77565 
Økernveien 99  
0579 OSLO Dato: 16.11.2022 
  

 

Høring - Forslag til forskrift om miljøskadelige utslipp fra drosjer 
 

Vi sender med dette på høring forslag til forskrift om miljøskadelige utslipp fra drosjer i Viken 
fylkeskommune. Forslaget innebærer at drosjene ikke skal ha utslipp fra forbrenningsmotor.  

Av hensyn til å ha en forsvarlig høringsprosess, med videre politisk behandling i fylkeskommunen, 
foreslås det at forskriften gjøres gjeldende fra 1. oktober 2023. Lovens krav om overgangsperiode på 
fire år innebærer at alle drosjer skal ha oppfylt kravet fra 1. oktober 2027. 

Det foreslås at forskriften skal gjelde alle kommuner i Viken. Dette ut fra foreliggende kunnskap om 
tilgang på brukbare elbiler og lademuligheter, og vurdering av utviklingen fram mot 2027. Vi forventer 
at kommuner eller drosjenæringen i kommuner som eventuelt vurderer kravet for å være urealistisk 
om å begrunne hvorfor det er tilfelle. 

Administrasjonen vil vurdere om det skal gjøres unntak for kjøretøy med mer enn 7 seter som er 
tilpasset transport av bevegelseshemmede. Vi ønsker innspill på om dette er nødvendig eller ikke for å 
sikre tilgjengeligheten på slik drosjetransport.  

Vi antar videre at det kan være grunnlag for å kunne gi dispensasjoner, etter søknad, for 
veteranbiler/spesialkjøretøy som kun benyttes til særskilt transport som f.eks. selskaps- og 
bryllupskjøring.   

 

Høringsuttalelser sendes post@viken.no, og bes merket med referanse «2020/77565». 

 

Høringsfrist: 15. februar 2023. 
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Bakgrunn 
I det lokale klimaarbeidet spiller kommunene og fylkeskommunen en sentral rolle. Vegdirektoratet har 
estimert at drosjer står for inntil 1 % av lokal luftforurensing i de norske byene, og for 1–4,5 % av 
klimagassutslippene fra veitransport i de største fylkene. Fylkeskommunen har derfor etter 
yrkestransportloven anledning til å bestemme at drosjer innenfor en kommune skal ha en øvre grense 
for miljøskadelige utslipp. Utslippskrav må fastsettes i forskrift og det må settes en frist på minst fire år 
for å oppfylle krav.  
 
Muligheter og konsekvenser for innføring av miljøkrav for drosjene er utredet tidligere for Akershus og 
Buskerud av Transportøkonomisk Institutt (TØI), i to separate rapporter fra 2018. For Akershus 
fylkeskommune skulle TØI vurdere muligheter og konsekvenser dersom Akershus fylkeskommune 
innførte et krav om nullutslipp til drosjenæringen i fylket. Oppdraget fra Buskerud (sammen med 
Telemark og Vestfold) var å se på hvilke mulighetsrom hjemmelen for utslippskrav ga.      
 
Det ble i begge rapporter konkludert med at elbiler på kort sikt ville være et økonomisk gunstig 
kjøretøy for drosjevirksomhet, sammenlignet med andre alternativer, men at god tilgang på 
ladeinfrastruktur er essensielt av hensyn til rekkevidde. Rekkevidde ble sett på som en enda større 
utfordring i Buskerud. Her ble det antydet at det kunne være hensiktsmessig med en todeling mellom 
tett befolkede områder og mindre tett befolkede områder, hvor biler som oppfyller Euro 6-krav og 
som har typegodkjenningsverdier for avgassutslipp lavere enn 30 g CO2/km vil være egnede som 
drosjer i mindre tett befolkede områder. 

Rapportene er fire år gamle og har derfor noe begrenset verdi. Det synes nå klart at det reelle 
alternativet til fossildrevne biler er elbiler. Tilgangen på hydrogendrevne biler og fyllestasjoner for 
disse er begrenset. Rekkevidden til elbilene har, som forventet i rapportene, utviklet seg videre. 
Tilsvarende går utbyggingen av ladestasjoner raskt, hvor det også arbeides med felles 
betalingsløsninger for økt tilgjengelighet.  

Viken fylkeskommune hadde tidlig i 2020 oppe til vurdering å sende ut på høring forslag om 
utslippskrav til drosjene. Grunnet koronapandemien ble dette utsatt fordi det ikke var ønske om å 
legge flere byrder til en næring som da ble spesielt utsatt.  

En stadig større del av drosjenæringen bytter til elbiler. Det er for mange nå mer bedriftsøkonomisk 
lønnsomt å benytte elbiler enn fossildrevne biler. Nylig statistikk fra Oslo Lufthavn Gardermoen viser 
at i minst annenhver tur fra flyplassen utføres med utslippsfri drosje. Overgang til elbiler skyldes også 
krav innkjøpere av transport setter i sine kontrakter. Kollektivselskapene setter i større grad miljøkrav i 
kontrakter for skoleskyss. Fylkeskommunen kan også sette miljøkrav i enerettskontrakter for 
drosjetransport. Et nasjonalt krav om nullutslipp ved offentlige anskaffelser av kjøretøy er for tiden på 
offentlig høring. 

Selv om flere forhold bidrar til at drosjenæringen beveger seg mot en mer miljøvennlig drosjepark 
synes det hensiktsmessig og nødvendig å sette absolutte krav i en forskrift. Spesielt kan det være 
nødvendig med forskrift for å sikre endringer hos mindre aktører som ikke har offentlige kontrakter 
eller er tilknyttet større sentraler.  
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Vurderinger og konsekvenser 
I vurderingen av om det skal settes utslippskrav til drosjene er det relevant å se på miljøkonsekvenser, 
konsekvenser for tilgjengelighet, service og standard på drosjene, økonomiske belastninger for 
drosjeeierne og tilgang på energikilder for drosjene. 

Miljøkonsekvenser 
Reduksjonen av avgassutslipp er avhengig av hvor mye lavutslipp- eller nullutslippsdrosjer vil slippe ut i 
forhold til de drosjene som ellers ville være i bruk. I rapportene fra 2018 har Transportøkonomisk 
Institutt (TØI) beregnet at en total utslippsfri drosjepark i Akershus kan gi en årlig reduksjon i NOx på 
11,7 tonn og CO2 på 7500 tonn. Tilsvarende tall for Buskerud er 6 tonn NOx og 4000 tonn CO2. En 
drosje slipper ut omtrent fire ganger så mye CO2 som en gjennomsnittlig personbil på grunn av 
kjørelengden.  

Dereguleringen av drosjene har medført en økning i drosjeløyver i Viken fylke fra i underkant av 1300 i 
november 2020 til ca. 3400 nå to år etter.  Gjennomsnittlig kjørelengde per drosje er redusert de siste 
to årene, men totalt antall produserte kilometer er økt som følge av den betydelige økningen i 
løyvetall. Nasjonale tall viser følgende utvikling i gjennomsnittlig kjørelengde pr. drosje (km): 

2017 2018 2019 2020 2021 
56835 55641 60922 49278 42127 

Kilde: SSB, Tabell 12575. 

 
I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er det satt mål om at nye personbiler og lette varebiler skal 
være nullutslippskjøretøy fra 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå var 65 % av alle førstegangsregistrerte 
biler i 2021 elbiler. Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at i august 2022 nådde drosjene en 
elbilandel på 20 prosent av hele flåten. Elbilandelen i Norge som helhet lå på 19 prosent. 
 
Tilgjengelighet, service og standard på drosjene 
Det er nå et større utvalg av modeller hvor størrelse og bagasjeromsplass imøtekommer 
drosjenæringens behov. Det er imidlertid noe usikkert hvordan tilgjengeligheten er til elbiler registrert 
med 7-9 sitteplasser inkludert fører. Dette er en bilstørrelse som er relevant for å kunne utføre 
transport av rullestolbrukere med drosje. Utvidede drosjeløyver kan etter dereguleringen i 2020 ikke 
lenger tildeles, og blir faset ut fram til 2025. Alternativet vil da være tilsvarende kjøretøy med 
turvognløyve. 
 
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å sikre et tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. 
Drosjene er en viktig bidragsyter, med tilpassede fleksible løsninger hvor alle transportbehov ivaretas. 
Viken fylkeskommune er opptatt av å sikre et godt drosjetilbud i hele fylket. Derfor er det også innført 
enerettsordninger for drosje i kommuner hvor det ikke er et fungerende marked. Ved vurdering av å 
innføre utslippskrav for drosjene er det viktig at kravene er realistiske slik at en klar miljøforbedring av 
drosjeparken ikke går utover drosjetilbudet. 
 

Økonomiske belastninger for drosjeeierne 
Drosjenæringen er en næring som består av mange små og økonomisk sett forholdsvis sårbare 
næringsdrivende. Miljøreguleringer må derfor innføres på en økonomisk bærekraftig måte. TØI gjorde 
i 2018 beregninger som viste at elbiler ville være svært konkurransedyktige mot andre alternative biler 
ved anskaffelse og drift pr. 2023. Det er ikke engangsavgift på elbiler, service- og reparasjonskostnader 
på elbiler er lavere enn for fossildrevne biler, og i forhold til en fossildrevet bil vil forskjellene i pris på 
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energi til framdrift i kroner øke jo lengre kjøredistansen er. Med strømprisene høsten 2022 er dog 
denne forskjellen noe mindre.   

Det er likevel usikkert om alle fordeler som i dag foreligger ved kjøp og drift av elbil vil være der flere 
år fram i tid. I forslag til statsbudsjett for 2023 har regjeringen for eksempel foreslått flere endringer i 
elbilpolitikken. Ett av forslagene er å innføre en ny vektavgift, som også skal gjelde elbiler. De bilene 
som er mest gunstige for drosjetransport, med god batterikapasitet, er gjerne blant de tyngre bilene.  
 

Tilgangen på energikilder for drosjene 
Elbilers egenskaper og batterikapasitet er i rask utvikling. Elbiler har i dag en nominell rekkevidde på 
400–600 km. I følge TØI er en rekkevidde på minst 300 km året rundt tilstrekkelig til at de fleste 
drosjeeiere kan bli interessert i å kjøpe elbil. 

Ladekapasitet ved hjemmelading av elbil kan variere fra 7 kW helt opp til 22 kW. Ved opplading av et 
stort batteri på 100 kWh vil det da ved med eldre nett kunne gå inntil 14 timer. Undersøkelser for 
Akershus i 2018 viste at omtrent halvparten av drosjeeierne bor i boliger hvor en kan forvente god 
tilgang på lading. Det er stor variasjon, hvor de mer bynære drosjesentralene har en større andel 
løyvehavere med begrensede lademuligheter ved at de bor i blokk o.l. Om en tar hensyn til begrenset 
tilgjengelighet til ladeinfrastruktur og den tidsmessige muligheten for lading, kan det anslås at ca. 
halvparten av drosjeeierne vil ha problemer med å lade tilstrekkelig hjemme før neste skift. Basislading 
vil derfor måtte skje ved ladestasjon.  

Behov for å lade under skiftet for drosjen understreker betydningen av god tilgang på 
ladeinfrastruktur og høy ladeeffekt slik at drosjene får ladet mye i løpet av kort tid. Lang reisetid og 
venting ved lader kan medføre at drosjene ikke vil være i stand til å ta på seg like mange oppdrag som 
de kunne gjort med bruk av konvensjonelle kjøretøy.  

Flere områder i Viken har god dekning av ladeinfrastruktur for eldrosjer. Dette gjelder spesielt Asker 
og Bærum, Nedre Romerike, Follo og Drammen. God tilgang på lading knyttet til Gardermoen er viktig 
da drosjer i store områder av Viken har lengre turer til og fra hovedflyplassen.   

Miljøkrav i andre fylker 

Oslo kommune har vedtatt forskrift om miljøkrav til kjøretøy i løyvepliktig drosjetransport, som 
innebærer at drosje som utfører oppdrag innenfor kommunens grenser ikke kan ha utslipp fra 
forbrenningsmotor. Alle må oppfylle kravet innen 1. november 2024. Dette vil trolig påvirke mange 
drosjer i Viken som driver drosjevirksomhet i tilstøtende kommuner. 

I tillegg til Oslo så har fylkene Vestland, Trøndelag, Rogaland og Nordland vedtatt forskrifter om 
miljøkrav for drosjetransport. Det er i samtlige fylker satt krav om nullutslipp eller ikke utslipp fra 
forbrenningsmotor, men i flere fylker gitt dispensasjonsadganger. 
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Forslag til forskrift 
Forskrift om miljøskadelige utslipp fra drosjer 

Vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune x. xxx 2023, med hjemmel i lov 21. juni 2002 
nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 9 (2) 

§ 1 – Ikrafttredelse  
Forskriften gjelder fra 1. okt 2023.   
 
§ 2 – Miljøkrav  
Med hjemmel i yrkestransportloven § 9 (2) settes følgende krav:  
1. Drosje skal ikke ha utslipp fra forbrenningsmotor.  
2. Kravet må være oppfylt innen 4 år etter forskriftens ikrafttredelse, senest 1. okt 2027.  
 
§ 3 – Virkeområde  
Forskriften gjelder for alle drosjer som utfører oppdrag innenfor følgende kommuner  
   
Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hvaler, Aremark, Marker, 
Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Våler (Viken), Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, 
Bærum, Asker, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, 
Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, 
Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, Jevnaker, Nore og Uvdal, Lunner.   
 
Det er tillat for drosjer som ikke oppfyller kravene å utføre turer fra annet fylke eller kommune som 
ender i en kommune i Viken. Det er også tillatt med tomkjøring inn til en kommune i Viken for bestilte 
oppdrag ut fra en kommune i Viken.   
 
 
§ 4 – Sanksjoner   
1. Brudd på forskriften kan medføre straff i form av bot, jf. yrkestransportloven § 41.  
2. Ved brudd på miljøkrav i § 2 kan løyvemyndigheten tilbakekalle drosjeløyvet.  
 
§ 5 – Kontroll   
Løyvemyndigheten kan føre kontroll med at løyvehavere oppfyller krav i forskriften. Kontrollinstans for 
kjøretøy er Statens vegvesen og politiet.  
 
§ 6 – Dispensasjon   
Løyvehaver kan gis dispensasjon fra § 2 i miljøforskriften for veteranbiler/spesialkjøretøy som kun 
benyttes til særskilt transport som f.eks. selskaps- og bryllupskjøring.  
 
Søknad rettes til fylkeskommunen.  
 
§ 7 – Klageinstans   
Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til fylkeskommunen. Klagen skal 
fremsettes for den instans som fattet vedtaket.  
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Kilder: 
• Prop. 140 L (2015 – 2016) 
• TØI rapport 1652/2018 - Miljødrosjer i Buskerud Telemark og Vestfold 
• TØI rapport 1654/2018 - Nullutslippskrav for drosjenæringen i Akershus – muligheter 

og konsekvenser 

 

Vennlig hilsen 

Nina Merethe Hanssen Bjørn Svendsen 

Seksjonsleder Rådgiver 

 

Adresseliste 
 

0-Taxi Asker og Bærum AS 
Aremark kommune 
Asker kommune 
ASKER OG BÆRUM TAXI SA 
AURSKOG - HØLAND OG SØRUM TAXI SA 
Aurskog-Høland kommune 
BILIMPORTØRENES LANDSFORENING 
Bærum kommune 
Drammen kommune 
DRAMMEN TAXI SA 
Eidsvoll kommune 
ELVEBYEN TAXI AS 
Enebakk kommune 
ENOVA SF 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
FOLLO TAXI SAMVIRKEFORETAK 
FORBRUKERRÅDET 
Fredrikstad kommune 
Frogn kommune 
GEILO TAXI AS 
Gjerdrum kommune 
GOL DROSJESENTRAL GOL TAXI SA 
Gol kommune 
Halden kommune 
HALDEN TAXI AS 
Hemsedal Kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Hurdal kommune 
Hvaler kommune 
HØNEFOSS TAXI SA 
Indre Østfold kommune 
Jevnaker kommune 
KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN 

https://www.regjeringen.no/contentassets/797740f9476f420592d083c3c2904022/nn-no/pdfs/prp201520160140000dddpdfs.pdf
https://www.toi.no/publikasjoner/miljodrosjer-i-buskerud-telemark-og-vestfold-article35185-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/nullutslippskrav-for-drosjenaringen-i-akershus-muligheter-og-konsekvenser-article35174-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/nullutslippskrav-for-drosjenaringen-i-akershus-muligheter-og-konsekvenser-article35174-8.html
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Kongsberg kommune 
KONKURRANSETILSYNET 
Krødsherad kommune 
Lier kommune 
Lillestrøm kommune 
Lunner kommune 
Lørenskog kommune 
Marker kommune 
Modum kommune 
Moss kommune 
MOSS TAXI AS 
Nannestad kommune 
NEDRE ROMERIKE TAXI SA 
Nes kommune 
Nesbyen kommune 
NESBYEN TAXISENTRAL SA 
Nesodden kommune 
NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT 
Nittedal kommune 
Nordre Follo kommune 
Nore og Uvdal kommune 
NORGES HANDIKAPFORBUND 
NORGES TAXIFORBUND 
NORGES TAXIFORBUND AVD BUSKERUD 
NORGES TAXIFORBUND AVD ØSTFOLD 
NORGES TAXIFORBUND AVD. AKERSHUS 
NORGESTAXI ØST AS 
NORSK ELBILFORENING 
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 
Rakkestad kommune 
RING TAXI AS 
Ringerike kommune 
Rollag kommune 
Rælingen kommune 
Råde kommune 
Sarpsborg kommune 
Sigdal kommune 
SKI TAXI SA 
Skiptvet kommune 
STATENS VEGVESEN 
Taxi3 AS 

 

TAXI3 ROMERIKE AS 
TAXISENTRALEN AS 
Ullensaker kommune 
Vestby kommune 
VIKEN BUSKERUD TAXI AS 
Våler kommune 
ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION 
ØSTFOLD TAXITJENESTER AS 
Øvre Eiker kommune 
ØVRE ROMERIKE TAXI AS 
ÅL DROSJESENTRAL DA 
Ål kommune 
Ås kommune 
 

Interne mottagere:  
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Avdeling for Plan, klima og miljø 
Avdeling for Næring og tannhelse 
Avdeling for Finans- og administrasjon 
Fylkesadvokaten 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser 
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