Frederiksberg Kommune

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Ny taxilov per 1. januar 2018

Den nye taxilov træder i kraft den 1. januar 2018. Hvis du er i gang med at

15. december 2017

uddanne dig til taxichauffør eller dit førerkort snart skal fornyes, er der derfor
nogle forhold, du skal være opmærksom på.
Den nye taxilov administreres af Trafikstyrelsen. Du skal derfor kontakte Trafikstyrelsen, hvis du har spørgsmål til, hvilke krav mv., du skal opfylde for at
få et chaufførkort i medfør af den nye taxilov.
Hvis du imidlertid ønsker at få førerkort eller fornyet dit førerkort i medfør af
den nugældende taxilov, skal du være opmærksom på, at dine muligheder
derfor er begrænset.
Nedenfor kan du finde, hvad der gælder for dig:

Ny chauffør – førerkortprøve i januar- februar 2018
Ren straffeattest
Hvis du ikke tidligere har haft førerkort, skal du bestå Taxinævnets førerkortprøve, før du kan få udstedt førerkort.
Du kan komme til førerkortprøve i januar-februar 2018, hvis du har booket
en tid inden den 1. januar 2018. Tilmeldingen foregår via online-bookingen

Taxinævnet i
Region Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.taxinaevn.dk
Telefon: 3821 2750
Mandag-torsdag 09.00-12.00
Ekspeditionstider:
Mandag og torsdag 09.00-17.00
Tirsdag, onsdag fredag 09.00-13.00
E-mail: taxi@frederiksberg.dk
Sikker post for borgere:
Taxinævnet i Region Hovedstaden
Sikker post for virksomheder:
Taxinævnet i Region Hovedstaden

på Taxinævnets hjemmeside.
Vigtigt!
Hvis du aflyser din bestilte tid til førerkortprøven i januar-februar 2018, kan du ikke bestille en ny tid. I
stedet må du ansøge om førerkort i medfør af den nye taxilov. Ansøgning skal indgives til Trafikstyrelsen.
Hvis du ikke består den førerkortprøve, du har tilmeldt dig, kan du ikke i januar-februar 2018 bestille en ny
tid. I stedet må du ansøge om førerkort i medfør af den nye taxilov. Ansøgning skal indgives til Trafikstyrelsen.
Det betyder altså, at du kun har ét forsøg til at bestå førerkortprøven.
Eksempler:


Du har inden 1. januar 2018 booket en tid til førerkortprøve. Du skal til førerkortprøve den 2. februar
2018. Du består førerkortprøven. Du kan få udstedt førerkort i Taxinævnet efter den nugældende
lov (gamle lov).



Du har inden 1. januar 2018 booket en tid til førerkortprøve. Du skal til førerkortprøve den 2. februar
2018. Du består IKKE førerkortprøven. Du kan ikke få en ny tid til førerkortprøve. I stedet skal
du ansøge Trafikstyrelsen om førerkort efter den nye taxilov.

Ikke ren straffeattest
Hvis din straffeattest ikke er ren, skal du først ansøge Taxinævnets politikere om godkendelse, før du kan
gå til førerkortprøve.
Taxinævnet kan behandle din ansøgning efter den nugældende lov, hvis du har ansøgt inden fredag 22.
december 2017 kl. 13.
Vær opmærksom på, at din ansøgning først betragtes for modtaget i Taxinævnet, når du har betalt for din
ansøgning. Dette foregår ved personligt fremmøde i Taxinævnets ekspedition.
Hvis din ansøgning bliver godkendt i Taxinævnet, vil du blive tildelt en tid til førerkortprøve i januar-februar
2018.
Hvis du ikke består førerkortprøven, kan du ikke i januar-februar 2018 bestille en ny tid. I stedet må du
ansøge om førerkort i medfør af den nye taxilov. Ansøgning skal indgives til Trafikstyrelsen.
Det betyder altså, at du kun har ét forsøg til at bestå førerkortprøven.
Eksempler:


Du har ansøgt om godkendelse, inden den 22. december 2017 kl. 13. Taxinævnet godkender din
ansøgning. Du får tildelt tid til førerkortprøve den 2. februar 2018. Du består førerkortprøven. Du
kan få udstedt førerkort i Taxinævnet efter den nugældende lov (gamle lov).



Du har ansøgt om godkendelse, inden den 22. december 2017 kl. 13. Taxinævnet godkender din
ansøgning. Du får tildelt tid til førerkortprøve den 2. februar 2018. Du består IKKE førerkortprøven. Du kan ikke få en ny tid til førerkortprøve. I stedet skal du ansøge Trafikstyrelsen om førerkort
efter den nye taxilov.



Du har ansøgt om godkendelse, inden den 22. december 2017 kl. 13. Du får den 8. januar 2018
afslag på din ansøgning. Du kan ikke igen ansøge Taxinævnet om godkendelse. I stedet skal
du ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse.

Fornyelse af førerkort
Førerkort udløber i perioden januar-februar 2018
Du kan først ansøge om at få dit førerkort fornyet, når du har fået fornyet dit erhvervskørekort. Dit erhvervskørekort kan tidligst fornyes 3 måneder, før det udløber. Du kan derfor også tidligst ansøge Taxinævnet
om fornyelse af dit førerkort 3 måneder, før førerkortet udløber.
Du skal være opmærksom på, at Taxinævnets ekspedition har lukket mellem jul og nytår. Fristen for at
ansøge om fornyelse af dit førerkort, er derfor allerede inden den 22. december 2017 kl. 13.
Førerkort udløber i marts 2018 eller senere
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Hvis dit førerkort udløber i marts 2018 eller senere kan du IKKE ansøge om fornyelse i Taxinævnet i
Region Hovedstaden. Du skal i stedet forny det efter reglerne i den nye taxilov, der træder i kraft 1. januar
2018.
Du skal kontakte Trafikstyrelsen, hvis du har spørgsmål til, hvilke krav mv., du skal opfylde for at
få et chaufførkort i medfør af den nye taxilov.
Den nye taxilov administreres af Trafikstyrelsen.
Hvis du ønsker at ombytte/forny dit førerkort i medfør af den nye taxilov, skal din ansøgning derfor indgives
til Trafikstyrelsen.
Du skal kontakte Trafikstyrelsen, hvis du har spørgsmål til, hvilke krav mv., du skal opfylde for at
få et chaufførkort i medfør af den nye taxilov.
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