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Rättsgrund  
Lag om transportservice (320/2017) 152 § 2 momentet. 

Bestämmelser om påföljderna för verksamhet som strider mot föreskriften finns i: 

Genomförd EU-lagstiftning: 
 

Ändringsuppgifter: 
Genom denna föreskrift upphävs: 
 
Transport- och kommunikationsverkets föreskrift av den 14 maj 2020 om tekniska krav på 
bilar och bilsläpvagnar (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019), punkt 3.7 
 
Transport- och kommunikationsverkets föreskrift av den 18 februari 2021 om konstruktion 
och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana for-
don samt lätta elfordon (TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020), punkt 3.5. 
 

 

Tekniska krav på taxametrar 

1 Föreskriftens tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på taxametrar som används med stöd av 152 § lagen om 
transportservice (320/2017).  

2 Tekniska krav på taxametrar 

Taxametern ska uppfylla de krav som ställs på taxametrar i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), det vill säga 
direktivet om mätinstrument, som har verkställts genom lagen om mätinstrument 
(707/2011). 

Den klimatmässiga användningsmiljö för taxametern som avses i direktivet om mä-
tinstrument ska åtminstone omfatta de temperaturer i vilka taxametern används då 
den är installerad i ett fordon.  

Det skydd mot förvanskning som krävs enligt direktivet om mätinstrument ska för-
verkligas genom försegling utförd av innehavaren av ett installations- och reparat-
ionstillstånd beviljat av Transport- och kommunikationsverket eller på något annat 
tillförlitligt sätt som uppfyller kraven i direktivet om mätinstrument. Förseglingen 
ska vara sådan att det som mätaren visar inte kan ändras utan att förseglingen 
bryts, förutom genom inställning av taxitaxorna elektroniskt på distans via taxibi-
larnas datasystem.  

För taxametrar vars taxor ställs in på distans ska det finnas möjlighet att skriva ut 
en rapport om den senaste distansinställningen. 
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