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Bliv Taxivognmand - fordi du vil være din egen chef.
Kampagnepris NU kun 9.500 kr.

Holdstart, København: 
Holdstart, Århus:  
E-learning, hjemme via nettet: 

22/2 + 04/4 2016
11/4 + 20/6 2016

Kontakt os!

Ring 75 72 47 00 
eller tilmeld direkte  
på www.dv-dk.dk

Limousinebranchen vil få svært 
ved at følge landsdækkende 
kollektive overenskomster

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Den geografiske- og antalsmæssige 
begrænsning for limousiner bør afskaffes



ADVOKATER

Adil Advokater 
Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk 
Tlf. 21 95 89 95  

Carsten Bo Nielsen,  Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K 
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Henrik Karl Nielsen,  Advokat (H)
Koch/Christensen
Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K
Tlf. 33 15 08 00 - 22 66 37 68
hkn@kochchristensen.dk

FINANSIERING

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: info.finans.dk@daimler.com 
www.mercedes-benz.dk

Nykredit Leasing A/S
Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

Stjerne Finans A/S
Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Chaufførernes Fagforening i København
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE

AMU SYD
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S
Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland
Find dine AMU-kurser hos os!
Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335
E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Nord
Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

EUC Sjælland i Køge
Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

Københavns Uddannelsescenter
Vognmand-, chauffør- og pointgivende kursus hver mdr.
Krusågade 21, 1719 København V
Tlf.  70 20 33 30 - SMS 27 20 90 99
info@kbhkoereskole.dk - www.kbhkoereskole.dk

UCplus A/S
Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00  

Vognmmandsspecialisterne ApS
Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk 
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

MERCEDES SERVICE/PLADE

ECO-STEAM
Hvidsværmervej 163-165 - 2610 Rødovre
Tlf. 63 12 12 13 - www.eco-steam-auto.dk

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

P.O. AUTO
Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

ServiceCenter-Nord ApS 
Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Kratbjerg 238 A - 3480 Fredensborg 
E-mail: servicecenternord@mail.dk

Vestegnens Autocenter
Holsbjergvej 19B - 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 58 58 / 21 86 19 03
E-mail: info@vs-autocenter.dk

OVERVÅGNINGSUDSTYR

Specialister i taxi video-overvågning
Scan-Team ApS 
Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

REVISION OG BOGFØRING

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS
Birkedommervej 27, 1.  2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

Revisionsanpartsselskabet 
REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Auto El Specialisten
Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde  
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk  
E-mail:specialisten@mail.dk

Ishøi´s Autoelektro
Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

Larsens Auto-El 
Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00 
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT
Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Skive Auto-EL
Ulvevej 11B, 7800 Skive, tlf. 51 48 91 44
E-mail: kim@skiveautoel.dk - www.skiveautoel.dk

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

VOLVO-RESERVEDELE

Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Stedet hvor alle med budskaber 
til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 kroner excl. moms 
(3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). 
For yderligere information: 
Taxi Danmark tlf. 49 262626 
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Tekst og foto: Tommy Verting

I forvejen var Fyn - og især Odense

Taxa ramt af alvorlig konkurrence 

fra vognmænd med OST-tilladel-

ser til at udføre regionale kør-

selsopgaver for Fynbus/Sydtrafik. 

Oven i kom et nyt begreb, 

”Mobil i Odense,” som var et 

kommunalt styret kørselskontor, 

der visiterede kørslerne til de 

vognmænd, der bød ind med 

billigste timepris. Odense-bilerne 

under Taxa Fyn kørte dermed

ikke længere skolekørsler og det

var ej heller deres biler, der hen-

tede de ældre ved lægehusene.

Ret hurtigt kom Odense-

chaufførerne fra Taxa Fyn på 

garantiløn og som følge heraf 

blev en stor andel af taxatilla-

delserne enten deponeret eller 

afleveret. For de fleste vognmænd 

var det ikke rentabelt at drive 

vognmandsforretning med flere 

tilladelser. 

Tillidsmanden for chaufførerne 

ved Odense Taxa, Jimmie Rask 

Andersen, kunne i april 2014 

berette over for Taxi Danmark, 

at dagschauffører faldt i løn fra 

ca. 20.000 kroner til ca. 14.000 

kroner. 

Taxa Fyn rummede ikke længere 

Efter krisen i Odense i 2013/2014

Dialog med kommunale 
embedsmænd blev til 
konsulentarbejde og mange 
flere kørselsopgaver for Taxa Fyn

248 hyrevogne som i 2012 og 

i Odense blev minibuschauffø-

rerne fyret i busafdelingen,

fordi det var billigere at lade 

vognmænd udføre flexkørsel. 

Vognmændene var nemlig ikke 

omfattet af bestemte regler og 

overenskomster.

I dag er krisen ved Taxa Fyn 

et overstået kapitel. Tadzudin 

Kasami, som er formand for 

vognmandsforeningen, Taxa Syd, 

og daglig leder af Taxa Fyn, hus-

ker kun alt for godt den alvorlige 

krise i 2013/2014.

”I første omgang fik vi stoppet 

krisen ved i fællesskab med 

Odense Mini Taxi at indgå en 

aftale med Odense Kommune 

om at nedsætte antallet af 

taxitilladelser fra 156 til kun 120.”

”I januar 2015 besluttede 

byrådet i Odense Kommune, at 

lægekørsel skulle køre med 

almindelig taxa, og lagde opga-

”Vi skal blive ved med at følge med udviklingen og tilpasse os. Det er vognmanden, der kommer til at betale, når det går galt,” siger 
Tadzudin Kasami, som har nået meget på to år. Bl.a. er værkstedet, Rosengaard Auto, blevet udlejet og finansieringsselskabet Cabital er 
blevet solgt fra til Nordfyns Finans. Busselskabet er reduceret fra 40 busser til kun 10 busser.
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ven ud til Taxa Fyn og Odense 

Mini Taxi. Og i dag styrer vi et 

kontosystem for kommunens 

1.500 pensionister,” forklarer 

Tadzudin Kasami og fortsætter: 

"Prismæssigt er denne løsning 

langt billigere for kommunen 

og for den enkelte pensionist er 

servicen helt i top. De skal ikke 

længere fragtes rundt sammen 

med andre patienter, men blot 

bestille en vogn, når de skal køre. 

Vognen kommer med det samme 

og der er ingen ventetid, når de 

skal hjem fra behandling."

årlige personture i to år med 

mulighed for et års forlængelse 

a to omgange. Det svarer til 

2.000 personture pr. dag. På 

enkelte store transportopgaver 

har Taxa Fyn valgt at bruge Berg-

holdt og Vester Skerninge som 

underentreprenører.

”Det gør vi fordi, det ikke kan 

betale sig, at have ledige busser 

holdene mellem klokken 9-13.30, 

hvor der ingen kørsler er. Herved 

undgår vi at have for mange 

køretøjer selv, som der ikke er 

kørsler til på døgnets øvrige 

timer,” fortæller Tadzudin 

Kasami.

Lægevagtskørsel
Taxa Fyn er stadig i fremgang. 

I 2015 vandt Taxa Fyn kørslen 

til læge og genoptræning med 

ældre i Svendborg. I Fredericia 

og Svendborg udfører 4 biler 

garantikørsel for Sydtrafik/Fynbus 

og den 1. februar startede Taxa 

Fyn ud med lægevagtskørsel på 

Fyn og i Trekantsområdet i jyl-

land i kraft af deres samarbejde 

med DanTaxi, som vandt al 

lægevagtskørsel i Region Syd-

danmark for en 2.årig periode. 

Lægevagtskørslen lægger beslag 

på op til 21 biler i weekenderne 

og 10-11 vogne i hverdagen.

Først på efteråret i 2015 blev

der i Odense Kommune uddelt 8 

tilladelser til liftbiler og 6 almin-

delige tilladelser og det forven-

tes, at der opslås yderligere til-

ladelser i det kommende forår, 

da flere vognmænd er på vej på 

pension. 

Embedsfolk er vigtige 
samarbejdspartnere
Tadzudin Kasami er tydeligt stolt 

”Jeg arbejder ikke under 80 timer om ugen 
og konen er ikke altid lige begejstret , når 
jeg har svært ved at lægge computeren 
fra mig om aftenen. Men jeg kan lide mit 
arbejde, og er glad for når tingene lykkedes, 
og at man kan se det på resultaterne. 
Bestyrelsen og vognmændene har alle ydet 
en fantastisk indsats i hele denne periode, 
og uden deres opbakning ville det have 
været svært at opnå de resultater. Derfor er 
det meget vigtigt, at alle i taxabranchen er 
vidende om,  at det er i sådanne situationer, 
man skal holde sammen,” understreger 
Tadzudin Kasami.

Fakta om Tadzudin Kasami

Tadzudin Kasami blev vognmand i Middelfart Taxi for 8 år siden og kom 
efter et år i bestyrelsen i det daværende Droskeselskabet Odense Taxa 
a.m.b.a. Dengang var det vognmand Svend Axel fra Svendborg Taxa, der 
sad som formand i vognmandsforeningen. 
Men efter Svend Axel for et par år siden stoppede som vognmand, 
pegede bestyrelsen på Tadzudin Kasami som overtager af formandsposten. 

Og da Peter Kjærgaard efter ca. 25 år forlod stillingen som direktør, 
besluttede bestyrelsen at det blev Tadzudin Kasami, som skulle sidde 
på kontoret i Odense som daglig leder og formand for vognmandsforeningen, 
som i dag hedder Taxa Syd a.m.b.a.

Fakta om kontokort til pensionister

Taxa Fyn har udstyret alle 1.500 pensionister i Odense Kommune med et 
kontokort til Odense Taxa. Pensionisterne ringer selv efter en vogn, når de 
har behov for at køre til læge eller anden behandling. 

I vognen får de en kvittering af chaufføren, som skal stemples ved lægen. 
Pensionisten indsender selv kvitteringen til kommunen og kan tilmed nå at 
få pengene på kontoen, inden de modtager en månedlig regning fra Taxa 
Fyn.

Vandt skolekørsel
I marts 2015 blev skolekørslen 

med kun en uges varsel fjernet 

fra Fynbus i utide på grund af 

gentagne problemer og opgaverne 

blev resten af skoleåret fordelt

mellem Taxa Fyn og busselska-

berne Bergholdt og Vester Sker-

ninge. På samme tid blev skole-

kørslen og al kommunalt kørsel, 

såsom genoptræning, kørsel 

til institutioner osv. udbudt for 

det kommende år, og fra 3. 

august i 2015 var det Taxa Fyn, 

der var ansvarlig for 440.000 
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over resultatet af de sidste par 

års arbejde og er vant med en 

arbejdsuge på ikke under 80 

timer. Taxa Fyn er ikke kommet 

sovende til resultaterne. 

”Det er ikke politikerne, man skal

henvende sig til, men embeds-

folkene i kommunerne. Vi har 

brugt meget tid på at holde mø-

der med de enkelte kommuner 

og ser frem til en række kom-

muner trækker deres kørselsop-

gaver hjem. Vi  rådgiver og bidra-

ger med løsninger, der medfører 

besparelser i kommunerne. 

Odense Kommune er et godt 

eksempel på, at det kan betale 

sig og Svendborg og Nyborg 

Kommune har allerede taget 

samme beslutning. Vores arbejde 

består i at lave beregninger og 

udforme systemer, så alle kan 

byde på kørselsopgaverne direkte 

under de enkelte kommuner og 

ikke som nu, hvor kommunerne 

har lagt deres kørsel hos de 

regionale trafikselskaber,” for-

klarer Tadzudin Kasami, som 

imødeser, at flere fynske kom-

muner følger eksemplerne fra

Odense, Svendborg og Nyborg. I 

2017 forventes Assens Kom-

mune at forlade deres aftale 

med Fynbus/Sydtrafik. BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk

Prisliste/eksempler 

Mercedes-Benz Vito 116 lang, 9 sæder, 11/2015, km. 5.800
Aut.gear, navi, xenon, træk m.m. Euro6, km/l 17,2 (godkendt 
til storvogn II.)  Leasing fra kr. 7.900/md i 36 mdr.

Mercedes-Benz C 200, Bluetec aut. 2/2015, km 25.000 
Avantgarde, klima, led lygter, navi m.m. Euro 6, km/l 23,3 
(Godkendt til taxi i DK.)  Leasing fra kr. 5.480/md i 36 mdr.

Mercedes-Benz B180 DCT, style aut. 4/2015, km 18.000 
Navi, kamera, klima mm. Euro6, km/l 24,4 (godkendt til taxi i 
DK.)  Leasing fra kr. 4.985/md i 36 mdr.

Mercedes-Benz Sprinter 316. aut. handicapbus m. højt tag 
og lift. Fabriksnye med kort leveringstid, bluetec, Euro6
 Leasing fra kr. 8.000/md i 48 mdr.

Ford Grand Tourneo connect trend 7 pers. 11/2015, km 4,800
Aut.gear, klima, navi og masser af udstyr
Euro6, km/l 20,8 (godkendt til taxi i DK.)
 Leasing fra kr. 5.230/md i 30 mdr.

BMW 520d Touring, 11/2014. km 8.200, auto. gear, navi, 
xenon m.m. Euro6. km/l 21,7 (godkendt til Taxi i DK.)  
 Leasing fra kr. 6.500/md i 36 mdr.

 
Ovenstående priser er inkl. moms

Der kan tilkøbes serviceaftaler med indbygget frikørselsgaranti.
Leasingpriserne er eksempler. Priserne varierer meget under hensyn 
til 1. gangsydelse og årligt kilometerforbrug. For en enlig kørende 
vognmand, der kører 70.000 km. årligt, er udgiften en del mindre end 
for en vognmand med to ansatte, der kører 150.000 årligt. 

Bilerne indkøbes fra autoriserede tyske forhandlere med fuld historik.

Bil fra Tyskland på leasing 
er et klogt valg

BILTEAM
Dansk Taxi Import er leveringsdygtige 
i nye og brugte biler til taxi og OS

Kun hos os er der ikke tilbagekøbspligt !! 

Fakta om Taxa Fyn  

Taxa Fyn tæller i dag mere end 200 vogne. Gennemsnitsomsætningen 
ligger månedligt på 110.000 kroner pr. bil. Omsætningen er højest i 
Odense og Svendborg. Taxa Syd har stadig 10 busser mod tidligere 
40 busser. Forretningen kom ud af regnskabsåret 2014/2015 med 
et overskud på 414.000 kroner og forventningerne er et overskud 
på mere end 2 millioner kroner i indeværende regnskabsår, selv om 
vognmændenes månedlige driftsbidrag er nedsat med 1.400 kroner i 
forhold til for blot to år siden. 

Meget gæld er afviklet og jobfunktioner som direktør, økonomichef, 
regnskabschef, chef for Cabital, værkfører på værkstedet og driftschef 
på centralen er alle skåret væk til fordel for en daglig leder, en 
centralleder, en kontraktchef og en daglig leder i administrationen.
I hver af de enkelte byer fungerer en lokalbestyrelse på tre personer, 
der varetager vognmændenes kontakt til Taxa Fyn.

Odense  90 biler
Middelfart  12 biler
Ærø  2 biler
Fredericia  33 biler
Fåborg  5 biler
Assens  10 biler
Nyborg  14 biler
Svendborg  24 biler

I bestyrelsen i Taxa Syd a.m.b.a., som tidligere hed Droskeselskabet 
Odense Taxa a.m.b.a., sidder fem personer:

Tadzudin Kasami, Middelfart (formand)
Flemming Lauritzen, Odense (næstformand)
Henrik Stenderup Nielsen, Svendborg
Sinisa Ljubic, Odense
Thomas David Trautner, Odense
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Tekst og foto: Tommy Verting

Direktør i TAXA 4x35, Jacob 

Gulmann, har stævnet  vognmand

i TAXA 4x35, John Nielsen, for 

en udtalelse i efteråret 2015 

over for Taxinævnet i Region 

Hovedstaden, som tillige blev 

gengivet i Taxi Danmark. 

John Nielsen fandt, at Jacob 

Gulmann havde begået under-

slæb ved at fjerne vognmænde-

nes indbetalte deposita fra be-

stillingskontoret og placere pen-

gene i den bagvedstående 

vognmandsforening, Sammen-

slutningen TAXA 4x35.

Jacob Gulmann mener, at 

John Nielsen skal idømmes en 

af retten fastsat straf for over-

trædelse af paragraf 267 i straf-

feloven ved at anklage ham for 

at have begået underslæb. 

Jacob Gulmann støtter sær-

ligt sin opfattelse på, at Retten 

på Frederiksberg allerede i 2012 

i en sag mellem John Nielsen og 

Sammenslutningen TAXA 4x35 

fandt, at Sammenslutningen ikke 

kunne forbydes at disponere 

over John Nielsens depositum. 

Denne kendelse blev efterføl-

gende den 15. marts 2013 

stadfæstet af Østre Landsret, som 

fandt, at der hverken i taxilovgiv-

ningen eller i Bestillingskontorets 

vedtægter er bestemmelser om, 

hvorledes Bestillingskontoret skal 

disponere over de deponerede 

midler, og at Sammenslutningen 

derfor har ret til at disponere 

over John Nielsens depositum. 

John Nielsens udtalelse ud-

gør dermed efter Jacob Gulmans

opfattelse usande og æreskræn-

kende injurier, og da John 

Nielsen i en artikel i Taxi Danmark 

gentager sin injurierende på-

stand, har Jacob Gulmann set 

sig nødsaget til at indgive 

stævningen. 

John Nielsen fortryder ikke 

Stævner John Nielsen

Af Tommy Verting

I anledning af den forestående

modernisering af taxilovgivningen 

havde Taxinævnet i Region 

Hovedstaden søgt foretræde for 

Transport- og Bygningsudvalget 

sidst i januar måned.

 I et notat, som nævnet frem-

lagde over for lovgiverne, fremgik 

det, at Taxinævnet ikke mener, 

Taxinævnet i Region Hovedstaden:

Den geografiske- og antalsmæssige 
begrænsning for limousiner bør afskaffes

den nugældende taxilov er tids-

svarende. Ny teknologi og nye 

aktører har ændret radikalt på de 

eksisterende forretningsmodeller 

og dele af reguleringen er for-

ældet. Konkurrencevilkårene for 

erhvervet bør forbedres til gavn 

for forbrugerne og der er store

forskelle på land og by - taxidøden 

spreder sig i landområderne.

 Nævnet erkender, at der ingen

nemme løsninger er på proble-

merne, men anbefaler, at der 

startes med en delvis (forsigtig) 

liberalisering ved en lempelse af 

limousinedefinitionen, hvor den 

geografiske- og antalsmæssige 

begrænsning afskaffes. Taxi som 

begreb fastholdes, herunder de 

rettigheder og pligter, der er i 

eksisterende lovgivning som 

forudsætter en vis decentral 

regulering. Dog skal der lempes 

på tilslutningspligten og indføres 

mere fleksible maksimaltakster.

 Samtidig skal der fastsættes 

regler for de operatører, der

formidler anden personbefor-

dring end taxier. Når markedet 

har vænnet sig til denne libera-

lisering i løbet af ca. 3-5 år, kan 

der eventuelt lempes yderligere, 

mener taxinævnet.

sine udtalelser og er af den op-

fattelse, at han den 30. april 

2005 foretog indbetaling af 

37.455 kroner som depositum 

til bestillingskontoret TAXA 4x35 

i henhold til bestemmelserne i 

indlejerkontrakten mellem John 

Nielsen og TAXA 4x35, der blev 

underskrevet samme dato.

John Nielsen anfører, at kon-

trakten var udformet efter gæl-

dende vedtægter for bestillings-

kontoret, som var godkendt af 

Storkøbenhavns Taxinævn med 

ordlyden: ”At depositum skal 

henstå i kontoret og må ikke 

overdrages."

Hertil tilføjer John Nielsen, at 

det sammenlagt for alle vogn-

mænd drejer sig om ikke 

mindre end ca. 20 millioner 

kroner, der er flyttet fra 

bestillingskontoret til 

vognmandsforeningen.

Jacob Gulmann, TAXA 4x35
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Advokat Henrik Karl Nielsen, fra 

Advokatfirmaet Koch/Christensen

har på vegne af Brancheforenin-

gen for Forretningslimousiner 

afgivet høringssvar til Transport- 

og Bygningsministeriet.

Høringssvaret er afgivet i 

anledning af ministeriets forslag 

til lov om ændring af lov om 

godskørsel, lov om buskørsel og 

lov om taxikørsel m.v. (Løn- og

arbejdsvilkår for chauffører, ud-

videlse af overenskomstnævnets 

kompetence m.v.)

Indledningsvis bemærker 

Henrik Karl Nielsen, at hørings-

brevet er udsendt den 15. 

januar 2016 med høringsfrist 

til 22. januar 2016. Altså kun 

en enkelt uges høringsfrist til et 

lovforslag med indhold, der kan 

have vidtgående økonomiske 

konsekvenser for erhvervet. 

Advokaten understreger i en 

Limousinebranchen vil få svært 
ved at følge landsdækkende 
kollektive overenskomster

kommentar over for ministeriet, 

at der er tale om en ganske 

uacceptabel frist.

Henrik Karl Nielsen finder 

endvidere, at lovforslaget er et 

markant skred i forhold til den 

tidligere retstilstand uden at der 

redegøres for årsagerne hertil. 

Tidligere ministre på områ-

det har ikke haft planer om at 

ændre loven og daværende 

transportmister Flemming Han-

sen henviste netop til hensynet

til organisationsfriheden på 

arbejdsmarkedet. 

Bestemmelserne, der nu 

foreslås ændret, har hidtil givet 

de erhvervsdrivende fuld frihed 

til at vælge mellem relevante 

kollektive overenskomster.

Af lovforslaget fremgår det, 

at der på nuværende tidspunkt 

er indgået overenskomster 

mellem 3F og en række 

arbejdsgiverorganisationer 

samt mellem Kristelig fortsættes næste side

Arbejdsgiverforening og Kristelig 

Fagbevægelse.

Brancheforeningen for 

Forretningslimousiner ønsker 

ikke at blive inddraget i de 

fagpolitiske forviklinger, som 

visseorganisationer og partier 

har skabt efter Højesterets dom 

af 4. februar 2015. Dommen 

vedrører OST-kørsel. 

Henrik Karl Nielsen påpeger, 

at limousinekørsel aldrig har 

Det er ikke rimeligt at Brancheforeningen for Forretningslimousiners medlemmer skal 
efterleve overenskomster, der er aftalt mellem aktører, der ikke har nogen indsigt i eller 
reel repræsentation af limousinebranchen, advarer advokat Henrik Karl Nielsen fra 
Advokatfirmaet Koch/Christensen.

Københavns Uddannelsescenter (Københavns Køreskole en afd. af KU.)

Krusågade 21, 1719 København V. info@kbhkoereskole.dk / www. kbhkoereskole.dk

Holdstart hver måned 

Chauffør- og vognmandsuddannelse

Vi underviser også i pointgivende kurser om økonomi, kommunikation og jura

Vognmandsuddannelse til Taxi, OST og Limousine

TLF/SMS: 27 20 90 99
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givet anledning til tilsvarende 

sager eller tvister og angiver, at 

limousinekørsel er stærkt sæson-

betonet. Der er måneder, hvor 

omsætningen er ringe og ligger 

på et niveau på 25 % i forhold 

til måneder, hvor omsætningen 

er bedst. En timeløn, der anven-

des året rundt, kan ganske en-

kelt ikke anvendes. Det er 

utvivlsomt forklaringen på, at 

ingen eller få vognmænd med 

limousinetilladelser er medlem 

af de arbejdsgiverorganisationer, 

der har indgået de nævnte 

kollektive overenskomster. 

Manglende indsigt
Hvis det bliver et lovkrav, at 

Brancheforeningen for Forret-

ningslimousiner medlemmer 

skal efterleve en af disse overens-

komster, vil der ved lov blive 

påtvunget branchen efterlevelse

af standarder, der er aftalt mel-

lem aktører, der ikke har nogen 

indsigt i eller reel repræsentation 

af limousinebranchen.

Henrik Karl Nielsen afviser 

dog ikke, at limousinebranchen 

kan gå i forhandlinger om kol-

lektive overenskomster, der 

er specielt møntet på denne 

branche. Men han understreger, 

at lovforslaget direkte modarbej-

der et sådant tiltag, især hvis 

det bliver et lovkrav, at kun 

landsdækkende kollektive 

overenskomster kan følges.

Af Anders Christiansen 
Seniorkonsulent ACT-Transporthuset

På hele personbefordringsom-

rådet, der omfatter såvel bus 

som taxi, sker der i disse år 

meget vigtige strukturforandrin-

ger, der knytter sig til dannelsen 

af helt nye transportformer der 

omfatter flextrafik og offentlig 

servicetrafik. Disse transportfor-

mer berører medarbejdere inden

for rutebus-, taxi- og handicap-

befordringsområderne. Derfor 

vokser der nu helt nye og æn-

drede kvalifikationskrav frem som

i fremtiden vil berøre en meget

stor gruppe af medarbejdere 

inden for by- og rutebusområ-

det - taxiområdet og offentlig 

Servicetrafik (OST) og special-

befordring af personer. 

Det særlige er, at disse hidtil ad-

skilte medarbejdergrupper i 

fremtiden sammensmeltes, hvor-

for kvalifikationskravene vil vokse

og der vil blive stillet helt nye krav 

til fremtidens chauffører på områ-

det. Begreberne flextrafik og offent-

lig servicetrafik udmøntes konkret i 

de regionale trafikselskabers ud-

budsbetingelser, hvorfor virksom-

hederne i fremtiden skal kunne 

dokumenter en langt bredere 

uddannelse af chaufførerne. 

Fremtidens personbefordring er rykket tættere på

Hvorfor må man ikke 
bevidst gå efter at være 
lidt dygtigere end de 
andre

Det foreslås således, at indføre 

en tidssvarende universaltilla-

delse, som erstatter det nuvæ-

rende komplicerede tilladelses-

system med separate tilladelser 

til henholdsvis almindelig taxi-

kørsel, sygetransport, limousine-

kørsel og offentlig servicetrafik.

Udvalget om erhvervsmæssig 

personbefordring har gennemgået

og analyseret den erhvervsmæs-

sige persontransport med køre-

tøjer med mindre end 9 personer, 

dvs. taxilovens område, der om-

fatter almindelig taxikørsel, offentlig 

service-tilladelser, sygetransport 

og limousinekørsel.

Kundekredsen bliver stadig

mere opdelt, og den ”traditionelle” 

taxikørsel, hvor en kunde prajer 

en vogn på gaden eller bestiller 

en tur hos bestillingskontoret, 

betyder relativt mindre for mange 

vognmænd, og denne udvikling 

vil tage fart. I store dele af 

landet er kommuner, regioner 

og trafikselskaber storkunder 

i tilknytning til den offentlige 

velfærdsservice, og de udgør for 

mange vognmænd en stigende 

del af den samlede omsætning. 

Værdikæden
For at leve op til nutidens kon-

kurrence og kundekrav må i 

særdeleshed taxiselskaberne i 

større udstrækning fokusere på 

sin forretningsmodel, kompe-

tencer og øvrige forhold i værdi-

kæden. Med andre ord få 

Taxibranchen, som vi kender den i dag, er ude af trit med udviklingen i samfundets behov for 
personbefordring, mener Anders Christiansen.
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VolvoCars.dk

Volvo’s nye Drive-E motorer byder på flere hestekræfter med lavere brændstofforbrug. 
Faktisk præstererVolvo XC60 D4 190 hk, et udslip på bare 117 g/km og hele 22,2 km/l. 

Derudover har Volvo Taxi al denplads, komfort og teknik du drømmer om 
- og er selvfølgelig inklusive masser af udstyr.

Ny taxi! mere kraft - mindre saft

Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk

belyst styrker og svagheder. 

Efteruddannelse og kursus-

virksomhed er væsentlige 

faktorer i snart sagt alle moderne 

virksomheder, men ikke i 

taxibranchen. 

Taxivognmændene kender 

sine kunder, og har rige mulig-

heder, for at kende kundens 

krav og forventninger til kvalitet. 

Men hvis en leder i en stor 

dansk industrivirksomhed, fortsat 

kan sætte sig ind i en taxi, der 

bærer præg af tobaksrygning, 

en chauffør der højlydt klager 

over turens korthed, og i øvrigt 

optræder usoigneret i sit private 

tøj, så sættes opgavens omfang 

i perspektiv. Det er et faktum, at 

taxivirksomheder, store som 

små, historisk set, har haft ud-

fordringer med at finde deres 

plads i værdikæderne i service-

sektoren. Der spores dog kvali-

tetsmæssig fremgang i flere 

taxiselskaber, hvor der indføres 

løbende krav om uniformering, 

og overtrædelser af interne 

retningslinjer sanktioneres med 

udelukkelse fra turtildeling. 

 

Produktlivscyklus (PLC)
Modellen for et produkts livscyk-

lus kan også anvendes på niveau 

af brancheområde. I dette tilfælde

persontransport udført med taxi. 

Produkt livscyklus er illustreret 

nedenfor.

Ethvert produkt gennemgår 

fem faser. Faserne kaldes 

produktets livscyklus.

• Udvikling 

• Lancering

• Vækst

• Modning 

• Nedgang 

At kunne identificere produkters 

fase i livscyklussen er afgørende 

for at skabe fremgang. Selvom 

alle produkter/brancher på et 

eller andet tidspunkt udsættes 

for “destruptions” kan man 

forlænge levetiden. Der er tre 

måder at gøre dette på:

• Ved at øge markedsføring

• Ved at introducere nye 

 produktforbedringer

• Ved at søge nye markeder

Lokalsamfundene har 
mistet “sine” lokale 
vognmandsforretninger
Ved at “stressteste” taxi og trafik-

virksomheder som brancher op 

mod PLC, opdager man, at taxi-

branchen, som vi kender den i 

dag, er ude af trit med udviklingen

i samfundets behov for person-

befordring. Omvendt er det for 

limousine, OST og sygetransport, 

der qua disse ordregiveres 

konsekvente krav om 

kvalitet, muligt at anspore 

leverandørerne til vedvarende 

produktforbedringer, med 

positive afløb til kompeten-

cekrav og uddannelse i med-

arbejdergrupperne. I stadig flere 

områder/kommuner er

dialogen mellem kommunen 

og de lokale vognmænd reelt 

ophørt, da vognmændene har 

tilsluttet sig en taxisammen-

slutning med fokus på drift i 

større bysamfund. 

I dette forsøg på at skabe 

stordriftsfordele, har lokalsam-

fundene mistet “sine” lokale 

vognmandsforretninger, der 

tidligere betjente kundegrund-

laget med de til faget hørende 

køretøjstyper, og et service-

niveau, der i større udstrækning 

var båret af en faglighed og 

indsigt i lokalsamfundets 

struktur. 

fortsættes næste side
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Tekst og foto: Tommy Verting

Med frit spil til alle der ønsker at

nedsætte sig som OST-vognmand

og med det seneste udspil fra 

Taxinævnet i Region Hovedsta-

den om at frigive antalsbegræns-

ningen og nedlægge kommune-

grænserne for dem, der ønsker 

at køre limousine, kan der snart 

blive kø foran døren til Køben-

havns Uddannelsescenter, som 

ud over at uddanne taxivogn-

mænd også uddanner OST- og 

limousinevognmænd.

For ca. 16 år siden fik den 

nuværende ansvarlige daglige 

leder af Københavns Uddannelses-

center, Teu Wong, ideen til at 

grundlægge en køreskole og et 

uddannelsescenter, hvor chauf-

fører kan tage en uddannelse 

som vognmand, til at drive for-

Bliv vognmand 
på 10 dage

Københavns Uddannelsescenter uddanner chauffører

retning med taxi, limousine, 

sygetransport. 

Senere er uddannelsestilbud-

dene blevet suppleret med 

vognmandsuddannelsen til at 

køre som OST-vognmand. Det 

er i dag en uddannelse, som er 

særlig populær, fordi man med 

kursusbeviset i hånden har fri 

etableringsret til at starte vogn-

mandsforretning fra den ene 

dag til den anden og der er 

tilmed ingen begrænsninger 

for, hvor mange tilladelser, der 

hentes hos trafikstyrelsen. Det 

gælder med andre ord om at  

få budt ind på opgaverne og

er man heldig, så er vognmands-

forretningen etableret på kort tid.

Københavns Uddannelses-

center kører små hold på max 

16 kursister og der er kursusstart 

hver måned. Kurserne er en 

Taxibranchen er en sektor i per-

sonbefordringsbranchen under 

angreb, der har “ryggen mod 

kunderne” Det er muligvis en 

bastant udtalelse, men branchen 

er i en svær situation, hvor man 

står over for en masse digitale 

løsninger, som skræmmer, og 

et krav fra omverdenen om 

deregulering. Det er et erhverv, 

der trænger til et enormt udvik-

lingsarbejde. Når man lytter og 

læser om branchen, opfattes 

det ofte som om, at kunden er 

“fjenden.” Der pågår en usund 

kultur i taxibranchen, der på flere 

måder har skabt folks glæde 

over andre transportformer som 

eksempelvis Uber. Branchen 

møder forandringer med usæd-

vanlige hårde ord og kampagner, 

uagtet at kunderne efterspørger 

forandring og mere konkurrence.

Der skal selvsagt være regler 

og love i sektoren, men princip-

pet om, at andre vil ind og gøre 

tingene på en anden måde, bør 

ikke slås ned med nye protektions-

regler. Taxierhvervet må “tales 

op” og styrkes indefra, men 

opgaven er meget vanskelig, da 

branchen samtidig er funderet i 

mange lag. Det er én branche, 

men en masse selskaber, og 

i de selskaber endnu flere 

selvstændige vognmænd med 

deres personlige virksomheder. 

Dette opleves som den totale 

udfordring af interesser, og der-

for vanskeligt at komme igennem 

med fornyelser. 

Hvorfor må man ikke 
bevidst gå efter at være 
lidt dygtigere end de 
andre
Der er brug for den organiserede 

individuelle offentlige transport, 

som taxien er, men der er også 

brug for at stille “forbudte 

spørgsmål” til det eksisterende 

taxisystem. Hvorfor må en kunde 

ikke køre med den taxi, kunden 

vil? Hvorfor må kunden ikke selv

vælge? Hvorfor må man ikke 

bevidst gå efter at være lidt dyg-

tigere end de andre og derved 

få flere kunder? Der skal et reelt 

opgør til, og som i enhver 

innovation, så skal der folk til 

med kompetencer, nogen der 

ved noget om erhvervet. Men 

der skal også være nogle, der er 

frigjorte for alle konventionerne 

og kan stille alle de udfordrende 

spørgsmål. Ikke i ønsket om 

at skade, men i ønsket om at 

få branchen til at overleve i en 

endnu uvis konstruktion. 

Frikørte 
hyrevogne købes

Alt har interesse
Ring - og vi kommer og giver et tibud

F.S. Automobiler 
v/Freddy Sørensen
Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup
Tlf. 86692213 / 20144410
fax 86692215

Junchers Auto
Dragsdalvej 52, 
9670 Løgstør   
Tlf. 98671653
Biltlf. 20245030

Teo Wong er den ansvarlige daglige 
leder og hendes sekretær, Bettina 
Jensen, styrer sekretariatet.
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blanding af eget studie derhjemme 

og undervisning i lokalerne på 

Krusågade i København.

”Hele kurset tager 10 dage, 

hvoraf de seks dage er med 

mødepligt til undervisning her 

hos os. Den ene af undervis-

ningsdagene handler om første-

hjælp,” fortæller Teu Wong. Hun 

sætter pris på, at det er meget 

kompetente undervisere, som 

kursisterne møder, når de væl-

ger Københavns Uddannelsescenter.

”Vi bruger ikke tilfældige 

undervisere. Vores medarbejder-

stab er kyndige folk fra politiet, 

revisionsfirmaer, forsikringssel-

skaber og fagforeningen 3F,” 

understreger Teu Wong, som 

selv har fået udviklet undervis-

ningsprogrammet til digital online-

teori med en række spørgsmål, 

som kursisterne i ro og mag kan 

sidde med derhjemme.

Teu Wong ser frem til resulta-

tet af det arbejde, der netop er 

gået i gang med at modernisere 

taxiloven og forventer, at endnu 

flere chauffører får mulighed for 

at etablere sig som vognmænd.

Bente vil være OST-vognmand
Bente Baastrup kører sygetransport for Falck. Hun har sammen  med sin 

mand meldt sig til et 10-dages kursus hos Københavns Uddannelses-

center og de betaler selv for kurset.

”Der er ikke længere tryghed i ansættelsen, når man kører for

Falck. Mange er blevet fyret, men det åbner mine muligheder, når jeg 

har taget et vognmandskursus. Det giver mig mulighed for at stå på 

egne ben som OST-vognmand,” fortæller Bente Baastrup. 

Hun og hendes mand valgte Københavns Uddannelsescenter, fordi 

en bekendt, der tidligere har taget vognmandskurset, anbefalede stedet. 

Med kursusbeviset i hånden kan Bente Baastrup og hendes 

mand være klar til at blive vognmænd, og de kan sammen 

starte deres egen vognmandsforretning med udgangspunkt fra Glostrup, 

hvor de bor.

”I første omgang har vi mulighed for at starte ud som underentre-

prenører via en bekendt, som allerede kører flextrafik. Når der så næste 

gang er udbud af kørsel, er vi klar til at komme med vores eget bud,” 

slutter Bente Baastrup. 

En vognmandskursus på Københavns Uddannelsescenter afvikles over et forløb på 10 dage, hvoraf der de seks dage er med undervisningspligt. Der er max. 16 deltagere på et hold.

Karsten Køllund er til daglig ansat ved politiet. Han er en af flere undervisere under et 
kursusforløb. Her underviser han i love, reglementer og service.
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Tekst og foto: Tommy Verting

På taxi-debatmødet på Pårup Kro i 

sidste måned var der bl.a. debat 

om ny lovgivning. De fleste, der 

tog ordet, var fortalere for at 

afskaffe tilslutningspligten til be-

stillingskontorer. DTR´s formand, 

John Lindbom, var dog tilhænger

af at bevare tilslutningspligten,

men de årsager som DTR-for-

manden ridsede op var ikke 

overbevisende for de 60-70 

tilstedeværende taxifolk.

”Hvorfor skal vi samarbejde 

med nogle vi ikke ønsker at drive 

virksomhed med” lød et spørgs-

mål fra salen.

TID´s formand Søren H. Nico-

laisen slog fast, at man styrkede 

bestillingskontorerne ved at op-

hæve tilslutningspligten. 

Taxidebatmødet på Pårup Kro 

John Lindbom vil bevare 
tilslutningspligten

”Mulighederne for at holde orden 

i eget hus skal være til stede og 

de chauffører og vognmænd, 

der ikke overholder retningslin-

jerne, skal man kunne slippe af 

med. Det kan man ikke i dag,” 

fastslog Søren H. Nicolaisen.

Fra flere sider er det for længst 

blevet nævnt, at DTR´s eksistens 

kan være i fare, hvis tilslutnings-

pligten bortfalder, men det var 

ikke det scenarie deltagerne 

hørte om fra DTR-formanden.

John Lindbom slog derimod 

fast, at kun bestillingskontorer 

kan sikre forsyningssikkerhed 

over for kunderne og at bestil-

lingskontorerne er de eneste, 

der kan sikre, at der ikke foregår 

skattemæssige ulovligheder på 

taxiområdet.

John Lindbom henviste til at 

der i Sverige nu etableres så-

kaldte ”redovisningscentraler,” 

fordi mange millioner kroner 

blev unddraget den svenske 

stat efter at svenskerne i 1990

liberaliserede taxiområdet og 

ophævede tilslutningspligten. 

Men her kan John Lindbom have 

udtalt sig mod bedre vidende. For 

ved at ”Google” det svenske 

ord redovisningscentraler,” kan 

det hurtigt konstateres, at et for-

eningsdrevet bestillings-kontor i 

Sverige netop ikke kan stå bag 

”redovisningscentraler.”

Claus Rubek Jørgensen fra

Taxi 4x27 afviste John Lind-

boms skrækscenarie om skatte-

unddragelse, hvis der i fremti-

den ikke bliver tilslutningspligt:

”Der findes i dag teknik der 

gør, at man sagtens kan kontrol-

lere de taxier skattemæssigt, der

vælger at køre på gaden,” pointe-

rede Claus Rubek Jørgensen.

”Hvorfor skal vi samarbejde 
med nogle vi ikke ønsker at 

drive virksomhed med” 

"Jeg ser gerne at OST-tilladelserne, samt tilladelser til limousine og sygetransport 
kommer ind i bestillingskontorerne," erklærede John Lindbom.

”Der findes i dag teknik, der gør, at man sagtens kan kontrollere de taxier skattemæssigt, der
vælger at køre på gaden,” pointerede Claus Rubek Jørgensen fra Taxi 4x27.
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Universaltilladelser og 
tilslutningspligt sikrer 
DTR´s overlevelse
John Lindbom lagde ikke skjul

på, at DTR stod bag ideen om at 

slå de fire tilladelsesformer, taxi, 

limousine, sygetransport og OST 

sammen til én universaltilladelse. 

Men spørgsmålet er om det i 

virkeligheden ikke bare handler 

om DTR´s overlevelse?

”Jeg ser også gerne at OST-

tilladelserne, samt tilladelser til

limousine og sygetransport kom-

mer ind i bestillingskontorerne. 

Så er det op til direktørerne i 

bestillingskontorerne at differen-

tiere pladslejen. Herved tror jeg, 

vi alle kommer til at leve godt af 

erhvervet og være fremsynet,” 

erklærede DTR-formanden. 

Med universaltilladelser og 

tilslutningspligten bevaret, er DTR 

sikret endnu flere medlemmer 

men flere vognmænd har dog 

allerede fastslået i artikler i Taxi 

Danmark, at bestillingskontorer 

kun er et fordyrende led.

OST-vognmanden får i forve-

jen tildelt ture automatisk direkte 

fra de regionale kørselskontorer 

og lige så automatisk får OST-

vognmanden afregningen for 

turene uden at behøve at skrive 

en regning. Og hvordan er det 

lige et bestillingskontor kan drive

limousineforretning og sygetran-

sport uden at være et fordyrende

led for limousinevognmanden 

og vognmanden med tilladelser 

til sygetransport. Fra forsamlin-

gen blev der ikke sparet på 

krudtet: 

”Bestillingskontorer er kun 

til for, at nogle mennesker kan 

tjene penge på andre,” lød det 

bl.a. fra salen.

Krav til vognmænd
John Lindbom oplyste over for 

Uddrag fra lov om Redovisningscentraler for taxi i Sverige

Med en Redovisningscentral forstås en virksomhed som tager imod, 
lagrer og videresender oplysninger fra taximetre til skattemyndigheden.

Tilladelse til at drive en Redovisningscentral gives kun til virksomheder 
med god anseelse omkring økonomiske forhold og som findes egnet 
her til. 

Tilladelse til at drive redovisningscentral må ikke tildeles til foreninger og 
stiftelser.

Kilde: Sveriges Rigsdag

forsamlingen, at det ikke er svært 

for vognmændene at etablere 

alternative bestillingskontorer 

under den nuværende lovgivning:

”Alle kan jo i dag etablere et 

bestillingskontor med en bestemt 

servicegrad, og hvis nogle ønsker 

et bestillingskontor, hvor chauf-

førerne skal bære jakkesæt eller 

have hvide handsker på, så har 

de frie hænder til at gøre det.”

”Omkring en ny lov skal der 

tages stilling til detailspørgsmålet 

om, hvor mange tilladelser der 

skal stilles med for at oprette et 

bestillingskontor. Skal der være 

10, 50 eller 100 vogne. Jeg kan 

bare konstatere, at et bestillings-

kontor med kun 10 biler er alt for 

lidt,” fortalte John Lindbom og fort-

satte med en løsning på at ramme

de utilpassede vognmænd:

”Man skal kunne stille krav til

vognmænd i bestillingskonto-

rerne og hvis de ikke lever op til 

de krav, der stilles, så må de 

forlade det pågældende bestil-

lingskontor og hvis der ikke er 

andre bestillingskontorer, der vil

have dem, så har de pågældende

vognmænd ikke noget at bruge 

deres tilladelse til,” fastslog John 

Lindbom. 

Claus Rubek Jørgensen fra 

Taxi 4x27 bruger ikke ordet 

”tilslutningspligt,” men derimod 

”optagelsespligt.”

”Jeg mener ikke, vi skal have 

en optagelsespligt i bestillingskon-

torerne. Hver eneste dag hører 

jeg på kundeklager og jeg 

kan intet stille op overfor de 

utilpassede vognmænd.” 

"Mulighederne for at holde orden i eget hus skal være til stede, de chauffører og vognmænd,
der ikke overholder retningslinjerne, skal man kunne slippe af med. Det kan man ikke i dag,” 
fastslog Søren H. Nicolaisen.
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Af Jacob Søby Bang, Strategize

Pirattaxierne bliver flere og flere. 

Og indtjeningen for hele den 

myndighedsgodkendte del af 

branchen sættes hver dag under 

pres. 

Men måske er der ved at være

lys for enden af tunnelen. Et nyt 

netværk som repræsenterer 

både chauffører, vognmænd 

og bestillingskontorer fra hele 

landet har i hvert fald sat foden 

ned og vil presse på for, at der 

bliver skabt en ny taxilov nu, 

som gælder for alle.

Brug for koordineret 
indsats 
”Selvom mange chauffører alle-

rede har været aktive på Facebook 

og har stillet op til demonstra-

tioner og møder med politikere 

og myndigheder, så viser virke-

ligheden, at der er brug for endnu 

mere, hvis vi vil have ændret 

tingene. Og det vil vi. Vi skal ko-

ordinere vores indsatser på tværs 

af taxibranchen bedre end vi 

har formået hidtil, og vi bliver 

nødt til at stå frem på en måde, 

som de ansvarlige politikere på 

Christiansborg har respekt for 

og vil lytte til,” forklarer Søren 

Nicolaisen. 

Han er en af initiativtagerne til 

Nyt dansk netværk vil bane vej for taxilov, 
som kan fremtidssikre chauffører og vogn-
mænd og sætte en stopper for unfair pirateri.

Dansk Taxi og samtidig formand 

for TiD - Taxiførere i Danmark. 

TiD har hidtil har været en af de 

mest markante kritikere af den 

måde, Uber har fået lov til at 

være på taximarkedet på.

Det vil TiD fortsat være ifølge 

Søren Nicolaisen, idet TiD vil 

fortsætte deres arbejde med at 

præsentere danskerne for, hvor-

dan verden ser ud fra chauffør-

side. Men han understreger 

samtidig vigtigheden af, at politi-

kerne kan mærke, at der kommer 

et pres fra den samlede taxi-

branche. 

”Ved at gå sammen chauffø-

rer, vognmænd og bestillings-

kontorer i et professionelt net-

værk viser vi, at det ikke bare 

er nogle chauffører, der brokker 

sig over, at deres arbejde bliver 

overtaget af andre. Det er hele 

branchen, der lider. Og vi kan 

godt finde ud af at stå sammen, 

når det gælder.”

Et delt marked
Palle Christensen, formand for et 

af landets største bestilllingskonto-

rer TAXA 4x35 erklærer sig enig.

”På bare et år, er det danske 

taximarked reelt blevet kløvet i 

to. På den ene side er der alle 

os, som vedkender os at være 

underlagt taxiloven. Og på den 

anden side er der dem, der be-

tragter taxiloven som noget, de 

ikke skal underkaste sig. Fordi, 

som de siger, loven har jo ikke 

noget med dem at gøre”.  

Palle Christensen har af samme 

grund været med til at starte 

Dansk Taxi. 

”Det er dybt uretfærdigt, de 

forhold, der er lige nu. Loven 

må være for alle. Eller for 

ingen. Sådan skal det være i et 

retssamfund.” 

Palle Christensen går dermed 

hånd i hånd med en tredje af 

initiativtagerne til Dansk Taxi. 

Nemlig formanden for et af de 

andre store bestillingskontorer 

herhjemme, Claus Rubek Jørgen-

FAKTA om DANSK TAXI

Dansk Taxi er et åbent netværk, der arbejder for, at taxiloven moderniseres, så den gælder for alle aktører, og så det bliver 
muligt at levere de ydelser, som borgere, institutioner og virksomheder med rette kan forvente i det digitale samfund. 
Dansk Taxi samler aktører fra hele landet, og er direkte støttet af blandt andre TAXA 4x35, Taxi 4x27 - Amager-Øbro Taxi, 
Brancheforeningen TiD - Taxiførere i Danmark, BTI - ByTaxiernes Interesseorganisation samt CAT - Centralforeningen Af 
Taxiforeninger i Danmark. 

Netværket er åbent for alle brugere, virksomheder, bestillingskontorer, taxiorganisationer, vognmænd og chauffører, der 
deler Dansk Taxis ambition om at udvikle taxibranchen og give den nutidige rammevilkår.
Som chauffør eller vognmand kan du bidrage til netværket direkte – eller du kan gøre det igennem dit bestillingskontor 
eller din forening.

Følg Dansk Taxi på www.facebook.com/dansktaxi/
 

 
 

 



Region Hovedstaden:
Oversigt over afleverede tilladelser januar 2016 

Henrik Axel Madsen 01-3245 TAXA 4x35
Bent Hedemann 01-0927 DanTaxi
Bent Hedemann 01-1734 DanTaxi
Bent Hedemann 01-1955  DanTaxi
Zoran Stojkoski  01-2682 TAXA 4x35
Evy Strack  01-0778 TAXA 4x35
Jeppe Tom Jeppesen Nielsen 01-0291 4x48 TaxiNord
Arif Ari  01-2153 TAXA 4x35
Evy Strack  01-2339 TAXA 4x35
Ove Saltoft  01-1932 4x48 TaxiNord

Aalborg:
Der var ingen afgang-/tilgang i januar måned 2016.

Aarhus:
Der er ikke uddelt nye taxitilladelser i januar 2016, en enkelt  
taxitilladelse blev afleveret.

Aage Bonde Nielsen 212-006 Aarhus Taxa 

Udgivelse/distribution:

Taxi Danmark distribueres til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og 
taxivognmands forretninger i et oplag på 4.400 stk. hvoraf mere end. 2.000 læser 
bladet via vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de 
mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibusvognmænd, 
limousinevognmænd og vognmænd med OST-tilladelser. 

• Udgivelse: Den 15. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv 
 ugentligt nyhedsbrev.
• Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør • 
 telefon/mobil 49 26 26 26 • taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com 
• Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 3. i måneden • 
 Annonce deadline: Den 2. i måneden • telefon 49 26 26 26
•	 Tryk:	Produceret	CO2	neutralt	af	KLS	Grafisk	Hus	A/S.	 Du	finder	os	også	på	facebook

Bliv abonnent på Taxi Danmarks nyheder til taxi og minibus 
og modtag et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen 
samt det månedlige trykte magasin i postkassen. 
Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

sen fra Taxi 4x27. Han peger også 

på lovgivningen som et af de 

steder, hvor der bør sættes ind. 

”Der er brug for, at vi, der 

kan, skubber aktivt på for at 

politikerne hurtigst muligt får 

lavet en ny lov. En ny lov skal 

eliminere enhver tvivl om, at 

alle, der tjener penge på at 

transportere folk rundt, er om-

fattet af de samme regler. For 

det er jo helt godnat, sådan som 

det er i dag, at alle de uddan-

nede chauffører skal gøre sig 

umage med at leve op til en 

masse regler, samtidig med at

andre får lov til at drive virksom-

hed, fuldstændig, som det pas-

ser dem.”

Kunderne i fokus
ByTaxiernes Interesseorganisa-

tion, BTI, er også en af skaberne 

af netværket. For som deres 

formand Uffe Christensen siger, 

så er det dybt frustrerende at 

skulle agere under, at der ikke 

gælder ens vilkår for alle. 

”En lovændring vil samtidig 

være en rigtig god mulighed for 

at få ryddet ud i nogle af alle 

de bestemmelser, som lige nu 

kun gælder for alle os, der har 

været på taximarkedet i mange 

år, og som ikke nødvendigvis 

værdsættes af kunderne. Hvis 

vi med en lovændring kunne få 

ryddet ud i de ting, så kunne vi 

vognmænd jo spare penge, vi 

kunne tilbyde kunderne bedre 

produkter, og dermed kunne 

den enkelte chauffør også 

komme til at tjene flere penge. 

Dermed kan vi måske også 

være med til i befolkningens 

øjne at styrke det ry, der knytter 

sig til taxibranchen. Det har vi 

brug for,” siger Uffe Christensen.

En markant begyndelse
Det er lidt for tidligt at fortælle 

præcis, hvilke aktiviteter Dansk 

Taxi vil stable på benene. Men 

ambitionen er at hjælpe alle de 

chauffører og vognmænd, som 

er frustrerede over, at der ikke 

sker nok. 

Uber har jo startet deres 

indtog i København, hvorfor 

det også indledningsvist har 

været dér protesterne har været 

størst. Men i og med at CAT 

- Centralforeningen Af Taxifore-

ninger i Danmark også er med 

i Dansk Taxi, så kan man sag-

tens forestille sig, at i hvert fald 

nogen af de mange køretøjer, 

som CATs medlemmer hver 

dag har kørende rundt på de 

danske landeveje, også kommer 

til at spille en aktiv rolle. 

Og foreløbig har man gjort 

en standsmæssig entre. Torsdag 

den 28. januar, da Folketingets 

Transport udvalgt mødtes, pry-

dede Dansk Taxi Børsens side 

1, 2, 4, 6 og 7. Samme dag 

sendte man brev til statsmini-

steren, justitsministeren og 

transportministeren for at få 

dem til samlet at tage affære. Så 

nu sker der noget. Endeligt kan 

man sige.  

Vær med på vinderholdet
Som åbent netværk, er der 

fortsat mulighed for at andre 

aktører, der vil bidrage aktivt 

til at ændre taxiloven, kan 

komme med. Og dermed 

også præge de indsatser, som 

Dansk Taxi kommer til at lave 

indtil man lykkes med, at få 

taxiloven moderniseret.



Afsender:
Taxi Danmark
Stengade 32 1. th
3000 Helsingør
(Rettelser ring: tlf. 49262626)

Af Tommy Verting

Vejen Kommune uddelte i de-

cember måned ikke mindre end 

18 ledige taxitilladelser. Mange 

af tilladelserne blev ledige som 

følge af, at en vognmand stod 

foran en konkurs og ville afle-

vere sine 14 tilladelser.

”Vi blev i oktober 2015 kon-

taktet af vognmandens advokat, 

der orienterede om en forestå-

ende konkurs. Det får udvalget 

til at tage beslutning om et op-

slag om ledige tilladelser. Kom-

munen kan ikke holde til at 

miste halvdelen af taxierne og 

et antal tilladelser bliver opslået 

på kommunens hjemmeside 

allerede den 18. november med 

ansøgningsfrist den 10. decem-

ber,” fortæller Susanne Jørgen-

sen, som var Vejen Kommunes 

sagsbehandler på sagen.

Der indkommer kun ansøg-

ninger fra to ansøgere, som 

ansøger om henholdsvis tre til-

ladelser og 15 tilladelser. Henrik 

Steen Andersen, som i forvejen 

er vognmand i Kolding Taxa, får 

de tre tilladelser og Jette Sindholm 

Hansen, som er hustru til Flem-

Vognmænd utilfredse med sagsbehandling i Vejen Kommune

ming Hansen, der ville aflevere 

14 tilladelser, får 15 tilladelser. 

Alle 18 tilladelser uddeles efter 

en såkaldt formandsbeslutning, 

hvor udvalgsformanden for 

Miljø- og Teknikudvalget godken-

der uddelingen.

Per Madsen PM Taxi og Peter 

Henningsen fra Rødding Taxa i 

Vejen bryder sig ikke om kom-

munens sagsbehandling i denne 

sag:

”Vi blev først klar over, at der 

havde været uddeling af taxitil-

ladelser, da det var for sent. I 

de 14 år min kone og jeg har 

drevet PM Taxi, er vi altid blevet 

taget med på råd om taxitilladel-

ser. Kommunen har altid infor-

meret os pr. brev og der er hver 

gang blevet afholdt en høring 

blandt vognmændene. I denne 

sag har Vejen Kommune jo haft 

to måneder til at gøre det, fra de 

fik henvendelsen fra Flemming 

Hansens advokat,” påpeger Per 

Madsen, som ellers  ancien-

nitetsmæssigt er godt stillet til at 

kunne søge nye tilladelser. 

”Det undrer os i øvrigt, at 

kommunen i den grad holder 

hånden over en vognmandsfor-

retning, hvor de ikke overholder 

deres forpligtelser med at betale 

de ansatte feriepenge. Vi har 

overtaget tre chauffører, som 

alle har feriepenge til gode og i 

et af tilfældene har chaufføren 

helt opgivet at få sine penge,” 

fortæller Per Madsen, som tillige 

er skeptisk over for, hvordan en 

medhjælpende hustru til en 

vognmand med en meget dårlig 

økonomi pludselig kan få råd til at 

stille den lovpligtige økonomiske 

garanti over for Vejen Kommune 

på ikke mindre end 15 tilladelser 

- svarende til 400.000 kroner. 

I et svar til Per Madsen skriver 

Susanne Jørgensen på vegne af 

Vejen Kommune: 

”Det er korrekt, at kommunen 

normalt orienterer om aktiviteter, 

som vedrører kommunens taxi-

vognmænd og som er planlagt 

på sigt. I dette tilfælde er der 

dels oplysninger, om vogman-

dens konkurs, der ikke var officiel

på det tidspunkt, samt behovet 

for en hurtig afklaring af udfor-

dringen. Det var derfor ikke 

muligt at informere yderligere 

om sagen. Det er fortsat kom-

munens intention at informere 

kommunens vognmænd om 

aktiviteter, der vedrører dem, når 

det er muligt.”

Fleming Hansen afviser
Vognmand Flemming Hansen 

forstår ikke kritikken fra kolle-

gerne og henviser til, at han for 

nuværende har mere end 30 

chauffører ansat, og det ville 

der nok ikke være, hvis han ikke 

behandlede dem ordentligt. Han 

medgiver dog, at have tilbage-

holdt feriepenge fra chauffører, 

der ikke har afleveret arbejdstøj 

og afregnet deres indkørsler 

inden de holdt op. 

”Omkring økonomien har det 

ikke været nogen hemmelighed, 

at det har haltet lidt for mig si-

den jeg mistede et meget stort 

beløb hos Sydjysk Befordring. 

Herom kører der stadig en rets-

sag, og vi har endnu ikke taget 

stilling til, hvad der skal ske med 

vognmandsforretningen,” udtaler 

Flemming Hansen.

Vejen Kommune afventer, 

stadig at Flemming Hansen afle-

verer sine tilladelser, og først når 

han har gjort det, vil hustruen, 

Jette Sindholm Hansen få sine 

15 taxitilladelser.

Uddelte 18 tilladelser 


