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Kravet på registrerande och kvittoskrivande taxameter i taxifordon framflyttat 
till 1 januari 1991 
 
Trafiksäkerhetsverket har beslutat att kravet att taxifordon ska vara utrustade 
med registrerande och kvittoskrivande taxameter ska gälla från 1 januari 1991 i 
stället för 1 juli 1990. 
 
Bakgrunden till beslutet är att taxametertillverkarna inte klarar att få fram 
typgodkända taxametrar i tillräcklig omfattning till 1 juli. I dagsläget är det 
endast en taxameter som har typgodkänts (K G Knutsson). 
Trafiksäkerhetsverket räknar med att ansökningar om typgodkännande av 
övriga fabrikat ska komma in under sommaren och början av hösten. Under 
september månad bedömer man att prövningen av typgodkännande ska kunna 
vara klar för alla nu aktuella fabrikat och modeller. 
 
Under rådande omständigheter var ett beslut i den här riktningen nödvändigt. 
 
Att de registrerande taxametrarna inte blir obligatoriska förrän från 1991-01-01 
innebär inte att man ska avstå från att ställa krav på en tidigare installation. Det 
är angeläget att de registrerande taxametrarna installeras så snart det är möjligt 
för att få en mera tillförlitlig redovisning. Om en icke typgodkänd registrerande 
taxameter installeras så kan detta accepteras om den bedöms kunna bli 
typgodkänd före 1 januari 1991. 
 
För de fordon som har den gamla typen av taxametrar bör man observera 
följande: 
 
-  Taxametrarna kan inte användas för andra taxekonstruktioner än de som nu 
finns. 
 
-  Kravet att taxametrarna ska vara plomberade kvarstår. Eftersom den av 
Transportrådet fastställda taxan upphör att gälla bör kommunen kräva ett intyg 
från den som har gjort plomberingen hur de olika tarifferna är inställda. 
 
-  Taxametern ger inget kvitto. Kommunen bör därför kräva att köruppdragets 
längd, framkörningskostnad och tillämpad taxa anges på kvittot. 
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