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Der er intet disruptivt ved Uber
DOM: Transporttjenesten Uber formidler kendte tilbud fra den fysiske verden.

Det kan man tolke ud af Østre Landsrets dom for ulovlig taxakørsel over en chauffør fra Uber.
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»At dele eller ikke at dele«

kunne synes at være det store spørgsmål i den såkaldte
Uber-sag, der fandt sin afgørelse ved Østre Landsret for
nogle uger siden. Ingen af
denne udmærkede avis’
læsere er i tvivl om, at en
chauffør fra Uber blev dømt
for ulovlig taxakørsel, og at
landsretten dermed fastslog,
at Uber-kørsel er i strid med
taxilovgivningen.
Både før, under og efter afgørelsen er det blevet ophidset diskuteret, om tjenester
som Uber er et udtryk for
”den teknologi, der ikke
lader sig bremse”, for den
”deleøkonomi”, som nogle
steder vinder indpas, ja, at
der simpelthen er tale om
”disruption”, hvor traditionelle erhverv blot kan dreje
nøglen om og gå på nettet,
jo før jo hellere.
Tvivlere og skeptikere
beskyldes for at være fodslæbende, gammeldags og
monopoltilhængere. Som
Peter Loft udtrykte det i en
kronik i denne avis for en
god uges tid siden:
»Her ønsker størsteparten
af Folketinget nemlig at skabe unødige hindringer for,
at den almindelige dansker
kan gøre brug af ny teknologi.«

ning – stadfæster landsretten byrettens fældende afgørelse og stadfæster også
bødeudmålingen for den
chauffør, der havde indbragt
sin sag for landsretten.
Hvorfor så al den ballade?
Vi har tidligere haft sager
om førere, der samlede
ukendte personer op på gaden og tilbød at køre dem
derhen, hvor de nu skulle.
Den slags taxaer har vi kaldt
”pirattaxier”, og der er ikke
mange, der har hævet stemmen og talt til deres forsvar.
På trods af at der også her er
tale om fleksibel udnyttelse
af ledig kapacitet i de pågældendes biler (deleøkonomiargumentet), at de blot ”tilpasser sig markedet” og udbyder en service, som der
klart – f.eks. nytårsaften eller en regnvåd efterårslørdag
aften – er en voldsom efterspørgsel efter og alt for lidt
udbud af.
En situation , der klart er

skabt af taxas monopol på
taxakørsel. De ”ordentlige”
pirattaxier oplyser også om
prisen på forhånd og – uden
dog at have personligt eller
videnskabeligt belæg for det
– prisen vil formentlig ofte
være konkurrencedygtig i
forhold til en taxas. Men
kloge mennesker sætter sig
aldrig ind i en pirattaxa – og

det gør de ikke, fordi vi har
hørt historier om, at kvinder
er blevet forulempet, og folk
frarøvet deres penge og kort.
Forskellen på Uber og
”traditionel” pirattaxi-kørsel
ligger udelukkende i det forhold, at Uber lader al
kommunikation og betaling
foregå via nettet, og at de
anvender algoritmer til at
beregne de ”rigtige” (læs
efterspørgselsafhængige)
priser lynhurtigt. Derudover
ved både de og passagererne
også, hvem deres chauffører
er på forhånd (det vil sige,
når de accepterer turen og
prisen), ligesom de kan
”rate” chaufførens service
og bilens stand efterfølgende.
Der er ikke noget ”disrup-

tivt” ved en nettjeneste, der
blot formidler kendte tilbud
i den fysiske verden – endda
på helt samme måde som
ikke-netbaserede tjenester.
Først når man kan ”nøjes”
med nettet (f.eks. sende en
e-mail i stedet for et brev),
eller der opfindes egentlige
alternativer til kendt aktivitet, f.eks. biler, der kan køre
uden en fører, kan man tale
om disruption, der virker
egentligt ødelæggende på
eksisterende forretningsmodeller.
Hvis man således går bag

om Uber-dommen og ser på
den lov, chaufførerne er blevet dømt for at overtræde,
tjener lov om taxikørsel
med tilhørende bekendtgørelser en række forskellige
formål. Den skal bl.a. regulere mængden af taxaer i et
givet område, sikre at de biler, der anvendes som taxaer,
er sikre og opfylder visse
mindstemål for emissioner,
og at chaufføren har taget et
kursus, der indeholder bl.a.
konflikthåndtering, kundeservice og førstehjælp. Disse
krav er opstillet af hensyn
til, at borgerne har det fornødne antal taxaer til rådighed, at miljøet ikke lider
unødig overlast, og at der er
en sikkerhed for passagerne.
Alt sammen hensyn, der er
lige centrale, uanset om der
er tale en vogn, der bestilles
via en Uber-app eller via en
taxi-app.
Der, hvor lovgivningen ikke må

være ”fodslæbende” eller
”unødigt hindrende”, er,
hvor der er behov for ny regulering eller gentænkning
af gammel, fordi der er opfundet genstande eller
aktiviteter, der hidtil har
været helt ukendte, og hvor
lovgivningen derfor ikke er
på plads.
Det er f.eks. tilfældet med
de førerløse biler, hvor bl.a.

... ønsket om en revision af taxalovgivningen er imidlertid
en ”gammel traver”
fra lang tid før internettets opfindelse.

ansvarsreglerne i færdselsloven skal gentænkes og
bl.a. sammenholdes med
reglerne om produktansvar,
og hvor man måske også
skal stille nye krav til vejenes indretning for at optimere anvendelse af de førerløse biler.
Når så relativt mange men-

nesker hidtil har anvendt
Uber-tjenesten, forklarer de
det ofte med, at servicen er
meget bedre, end den er
med en taxa, og at chaufførerne er meget flinkere. Det
burde ikke være disruptivt
for taxa-branchen, men kan
meget vel illustrere, at der er
behov for at revurdere den
gældende taxilovgivning, se
om der er mulighed for at
indføre øget konkurrence og
sikre det fornødne antal biler på gaden, samtidig med
at det er muligt at have en
fornuftig indtjening. Denne
problemstilling og ønsket
om en revision af taxalovgivningen er imidlertid en
”gammel traver” fra lang tid
før internettets opfindelse.
Altså ingen digital disruption her.
Det bliver spændende at
se, om den siddende arbejdsgruppe om taxalovgivningen vil barsle med et forslag, der kan løsne den gordiske knude.

Fronterne er med andre ord

trukket skarpt op, og hvad
er egentlig op og ned, hvis
man skal forsøge at lave en
mere nøgtern analyse af,
hvad der er foregået?
For det første tager hverken byret eller landsret stilling til, om Uber er et udslag
af ”deleøkonomi” eller ej.
De forholder sig ganske enkelt til, om i byretten seks
og i landsretten en enkelt
person har overtrådt taxilovgivningen ved erhvervsmæssigt at have ydet befordring af personer, som
chaufføren ikke kendte i forvejen. I byretten bemærkede
dommeren endda, bl.a. at
»… i det omfang andre ordninger måtte medføre kørsel
i strid med taxilovgivningen, fritager det ikke for ansvar i den foreliggende sag«.
Landsretten beskriver
Ubers betalingssystem, at
der er tale om transport af
personer, der ingen relation
har til føreren, der modtager
betaling, der overstiger de
direkte omkostninger, og at
der ikke er tale om ”samkørselsarrangementer”, som i
taxibekendtgørelsen er undtaget. Herefter – hvilket ikke
var overraskende ud fra en
traditionel juridisk fortolk-

Københavnske taxachauffører
parkerede sidste efterår på
Christiansborg Slotsplads i en
demonstration mod Uber.
Taxachaufførerne krævede
politisk handling mod det, de
anså som pirattaxi-kørsel.
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