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Bliv Taxivognmand
Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.

Kampagnepris kun 4.500 kr.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

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

Prisen for dieselolie ville sandsynligvis være 4 gange så stor, hvis der kun var et olieselskab.
Sådan har det været indtil nu med totalsystemer til taxi.

Sandsynligvis betaler du ca. 1300 kr. for meget i månedlig pladsleje.
Kontakt os og få mere at vide om det mest moderne og gennemprøvede system.

Så kan du fremover stikke de 1300 kr. i lommen hver måned.

En liter diesel kr. 35,89 ?

datalogistic.eu D-24976 Handewitt / Flensborg +49 461 90495147 • datalogistic.eu DK-7451 Ilskov +45 50505107 
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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

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen for 
Taxivognmænd i 
Danmark
Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere 
information om medlemskab.  

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

Buskort - BAB – Flex
Få flere muligheder – tag dit kort nu - kontakt os
T: 4829 0000 – M: info@esnord.dk - esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland

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

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

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

REVISION OG BOGFØRING

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

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

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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Aftale om ny taxilov nærmer sig

Tekst og foto: Tommy Verting

Kommer den nye taxilov til at 

skelne mellem taxikørsel og kon-

traktkørsel, og bliver det i fri kon-

kurrence med ret til selskabsdrift 

for den enkelte vognmand? 

Ja, det er blot nogle af spørgs-

målene efter det seneste forhand-

-lingsmøde på Christiansborg den 

27. oktober - stadig med del-

tagelse af alle Folketingets partier.

”Lige nu stritter et resultat 

godt nok i alle retninger, fordi 

Forhandlingerne om en 
ny taxilov spidser nu 
til. Transportministeren 
satser på en aftale sidst i 
november.

der er stor forskel på partiernes 

indstilling, men Transport- og 

Bygningsminister, Hans Christian 

Schmidt, forventede alligevel, at 

han ville komme med et skriftligt 

forslag til aftale, som vi så hver 

især kan vende i de forskellige 

grupper inden næste møde, der 

afholdes om kort tid,” fortæller 

Folketingsmedlem Henning Hyl-

lested, som i kraft af at være 

ordfører for både transport og 

social dumping for Enhedslisten, 

har været meget optaget af 

taxibranchens problemstilling 

lige siden Uber holdt sit indtog 

i Danmark for mere end to år 

siden. 

Hvis der kan skabes enighed

om, at taxiområdet med ud-

stedelse af tilladelser og tilsyn 

skal fjernes fra kommunerne og 

overflyttes til Trafik- og Bygge-

styrelsen, så forsvinder de store 

taxinævn som f.eks. Taxinævnet 

i Region Hovedstaden. Spørgs-

målet er så, om de enkelte 

vognmænd får mulighed for at 

danne deres eget kørselskontor 

i selskabsform med adgang til 

et ubegrænset antal biler på 

samme måde som det allerede 

kendes fra OST-området, hvor 

vognmænd kan hente lige så 

mange tilladelser de lyster?

Taxikørsel kontra 
kontraktkørsel
En universaltilladelse for begre-

berne OST, taxi, sygetransport 

og limousine har længe været 

genstand for en mulig løsning, 

men begrebet kan ende med 

at blive afløst af to former for 

tilladelser, hvor der skelnes mel-

lem begreberne kontraktkørsel 

og almindelig taxikørsel.

Anderledes er det med de 

enkelte chaufførers uddannelse, 

her er kravene rimelig ens, uan-

set om de skal køre kontraktkør-

sel eller taxikørsel. Der kan dog 

blive lempet en del i forhold 

til de nuværende krav om fem 

ugers uddannelse ved at fjerne 

den erhvervsmæssige transport-

uddannelse. Tilbage er så kun 

selve kvalifikationsuddannelsen.

fortsættes næste side



4  TAXI DANMARK NOVEMBER  - 16

Fri konkurrence
Det ser ud til, at der er et flertal 

for at ophæve antalsbegræns-

ningen, som det har været øn-

sket af dele af branchen. Ligele-

des ser det ud til, at ønsket fra 

branchen om mulighed for sel-

”Jeg forventer, at der fortsat vil være videoovervågning i taxierne. På det område har vi sam-
men med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti stået fast,” fortæller Henning Hyllested.

VolvoCars.dk

Volvo’s to nye søstermodeller S90 og V90 giver en uhørt premium oplevelse i kvalitet og køreoplevelse. 
Kom indenfor i en helt ny og unik verden - udviklet, formgivet og centreret omkring mennesket. Oplev det fantastiske 

førermiljø, de storslående pladsforhold samt de seneste innovative teknologier, der gør det hele mere afslappende og sikkert!

prøv de nye Volvo S90 & V90

premium taxi! 

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

skabsdannelse bliver imødekom-

met. Men hvad med kommune-

grænserne og vil de nye kørsels-

kontorer, der er i spil blive pålagt

skrappere krav om indberetning 

af bl.a. skatteoplysninger?

”Jeg gætter på, at tilslutnings-

pligten vil blive opretholdt, men 

at vognmændene hver især med 

blot en enkel tilladelse, frit kan 

etablere sit eget kørselskontor. 

Derimod forventer jeg, at tilslut-

ningsretten til et kørselskontor 

forsvinder. Det vil medføre, 

at de enkelte vognmænd kan 

smides ud af et kørselskontor og 

blive udelukket fra optagelse,” 

konkluderer Henning Hyllested, 

som forventer at en ny taxilov 

vil være færdigbehandlet og 

vedtaget i Folketingssalen inden 

udgangen af den nuværende 

Folketingssamling.

”Hvis vi kommer på plads 

med en aftale allerede på næste 

møde, så skal juristerne i gang 

med at udarbejde et egentligt 

lovforslag, der skal i høring en 

gang omkring nytår. Herfra er 

der så fire uger til at komme 

med høringssvar og i bedste fald 

kan der komme et forslag til be-

handling i Folketinget i løbet af 

februar måned,” slutter Henning 

Hyllested.
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DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING

Vi tilbyder alle bilmærker til
Taxi - OST - Limousine - Privatbiler

Vi leverer brugte import- samt fabriksnye biler.
Vores speciale er leasing, salg og finansiering. 
DanskDansk Taxiimport har mere end 25 års erfaring 

med taxisalg og service.

Ring og hør nærmere eller besøg vores webside
www.dansk-taxiimport.dk

Tlf. 35 14 40 00
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Tekst og foto: Tommy Verting

Taxify har for længst meldt ud, at 

de vil indtage Aarhus med deres 

ulovlige pirattaxi-virksomhed, og 

for at få sat en effektiv stopper 

for deres aktiviteter allerede 

fra start, havde TID indkaldt 

chauffører og vognmænd til et 

møde med repræsentanter fra 

Østjyllands Færdselspoliti, 3F, 

Aarhus Byråd. 

DanTaxi og Aarhus Taxa 

havde på forhånd meldt afbud 

og henviste til, at de på mødet 

var repræsenteret af DTR.

TIDs formand, Søren H. 

Nicolaisen, fortalte i sit oplæg, 

at Taxify starter ud i Aarhus den 

første weekend i december. 

TID-formanden havde sine 

oplysninger fra Taxify i kraft af, at 

han fiktivt har tilmeldt sig som 

chauffør. Søren H. Nicolaisen 

kunne endvidere oplyse, at 

Taxify ligner Uber en del og at 

Taxify blev stiftet af tre 19-årige 

unge mænd fra Tallinn i Estland 

tilbage i 2013 og rettet mod de 

ca. 25 taxiselskaber, der var i 

Tallinn. I løbet af kort tid fik de 

investorer til at lægge millioner 

af dollars i selskabet og sigtet er 

nu at udkonkurrere Uber, Hailo  

Lyft og andre App-tjenester. 

"I dag opererer Taxify i 20 

byer i 13 lande, men vi håber 

og tror ikke på, at de får ro til at 

virke her i Aarhus. Ved at være 

godt forberedt og på forkant 

med udviklingen kan vi gøre en 

hel del. Taxify er allerede i gang 

med at sikre sig, at der blandt 

deres potentielle kunder sker 

5.000 downloads af deres App. 

De er altså i gang med at bygge 

et marked op allerede nu, og 

når de har sikret sig et antal fø-

rere og markedet når de 5.000 

downloads, er de klar til at køre 

for fuld drøn allerede fra start," 

understregede TID-formanden.

Politiets rolle er 
fuldstændig afgørende
"Da Uber præsenterede deres 

produkt i København for to år 

siden, slog de sig op på dele-

økonomi, samkørsel og innovativ 

teknologivirksomhed. Hele 

borgerskabet sad og klappede 

i hænderne og bød det nye 

velkommen uden at gennem-

skue, at det blot handlede om 

taxikørsel. Politiet blev i første 

omgang anmodet om ikke at 

gribe ind. Altså var der reelt tale 

om en legalisering af Uber i 

først omgang, Det slipper man 

for i Aarhus, hvis politiet sætter 

stærkt ind fra starten," sagde 

Søren H. Nicolaisen henvendt til 

lederen af Færdselspolitiet i Øst-

jylland, vicepolitiinspektør Martin 

Rasmussen. Søren H. Nicolaisen 

anbefalede, at politifolkene i 

Aarhus blev udstyret med de 

samme såkaldte Actioncards, 

som Københavns Politi anven-

der, så de enkelte betjente er 

klædt på med viden til at hånd-

tere sager om piratkørsel.

Søren H. Nicolaisen erkendte, 

at det var en stor fejl ikke at 

have bestillingskontorerne med i 

kampen mod Uber og opfor-

drede kollegerne i Aarhus til ikke 

at begå samme fejl. 

”Det er vigtigt at have bestil-

lingskontorene med,” under-

stregede Søren H. Nicolaisen, 

som var tydeligt skuffet over, at 

hverken ledelsen i DanTaxi eller 

Aarhus Taxa var mødt op. 

Søren H. Nicolaisen sluttede 

med at erklære vigtigheden i at 

taxichaufførerne skal udføre en 

rigtig god kundeservice.

Politiet er klar til at 
samarbejde
”Vi har i en måneds tid forsøgt 

at sætte os ind i, hvad TaxiFy 

egentlig er og vi har rekvire-

ret de domme, der er faldet i 

Københavns Byret og er vidende 

om, at et par af dem ligger til 

afgørelse i Østre Landsret. Vores 

altoverskyggende indgang til det 

her er, at det er ulovligt. Vi ser 

på Taxify som værende ligeså 

ulovligt som Uber og på den 

baggrund har vi også en aktie i 

at skulle bekæmpe TaxiFy. Det 

er os, der har den udøvende 

magt til at få stoppet Taxify, 

men vi er naturligvis også klar 

over, at det er en opgave, som 

vi ikke kan klare alene og derfor 

er vi indstillet på at indgå i et 

konstruktivt samarbejde med 

Aarhus Kommune, 3F og taxi-

branchen,” erklærede lederen 

af Østjyllands Politis Færdselsaf-

deling, vicepolitiinspektør Martin 

Rasmussen.

Politiet er klar til at tage 
imod Taxify i Aarhus
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xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Panelet bestod af Orla Aagaard, fra 3F Faglig Transport, Ango Winther fra Teknisk 
Udvalg i Aarhus Kommune, Vicepolitiinspektør Martin Rasmussen fra Østjyllads 
Færdselspoliti, Trine Wollenberg fra DTR og Søren H. Nicolaisen fra TID.



-

Opsang til DTR og bestillings-
kontorerne

fortsættes næste side

”Jeg føler mig provokeret af, at 

hverken DTR eller de tre andre 

selskaber i København, vil være 

med til at gøre noget ved det. 

Tværtimod lægger de en dyne 

ned over alle tiltag og forhindrer 

dermed, at branchen reagerer 

mod den provokation, som Uber 

er og den provokation som det 

er, når politikere og politi ikke 

foretager sig noget, og at landets 

justitsminister stiller sig tilfreds 

med den mangelfulde indsats 

fra politiet.

I min optik er DTR og de 

store selskaber meget mere 

optaget af, at få ændret taxi-

lovgivningen, så den passer i 

deres kram, end at få stoppet 

ulovlighederne.

Så ja, jeg bliver provokeret af 

at et hvert forsøg fra TiD - der 

som de eneste reelt kæmper 

for vognmanden og chaufføren, 

om at gennemføre manifesta-

tioner der for alvor skal vise, at 

branchen er nødlidende og at 

chaufførerne hver eneste dag 

taber i hundredevis af kroner på 

en i forvejen lille løn pga. Uber 

og fordi bestillingskontorerne 

og DTR ikke vil være med til at 

gøre noget effektivt for at stoppe 

dem.

Alle forsøg på at få de tre an-

dre selskaber med på andet end 

søde pusse-nusse aktioner er 

slået fejl. 3F har gjort en masse, 

ja, men aldrig andet end små 

sjove aktioner, hvor man uddeler 

øl, bananer eller bøffer. TiD har 

arrangeret nogle manifestationer 

og demonstrationer, men har 

aldrig fået de store selskaber til 

at bakke op. Da de lukkede Chri-

stiansborg af i en times tid, var 

der mange der blev vrede, men 

der var også nogle, der lyttede, 

men det blev der sat en stopper 

for fra de store selskabers side.

I stedet for at handle har de 

store selskaber i København, 

Aarhus og Odense ladet DTR 

repræsentere sig, hvilket har 

betydet, at der ikke er sket en 

skid – for at sige det som det er. 

Resultatet er tydeligt. Efter to 

år huserer Uber stadig og situa-

tionen er stadig så uklar, at f.eks. 

Taxify tror, at de kan komme ind 

uden at overholde loven. Nu har 

det svenske kapitalfondsejede 

Cabonline sagt, at de vil ind og 

slå både Uber og taxibranchen 

og at de har masser af taxier i 

Malmø, der i dag ikke må køre 

i København. DTRs formand 

byder dem velkommen - Det er 

sgu sort!

DTRs formand og direktør 

vil hellere bruge kræfterne 

på at sikre, at vognmændene 

fortsat skal tvinges ind i bestil-

lingskontorer, så magten over 

vognmændene bliver endnu 

kraftigere. Man forsøger endda 

også, få tvunget limousiner og 

flex-biler ind. Men kæmpe mod 

Uber det vil man ikke.

Jeg har, som direktør i Taxi 

4x27 og i øvrigt medlem af TiD 

fra første færd, advokeret for, at 

man skulle manifestere utilfreds-

heden ved at lukke byen af. Det 

skulle gøres af hele branchen 

i fællesskab, så Uber slet ikke 

kunne køre. 

Andre trafikanter ville hel-

ler ikke kunne køre, og på 

et tidspunkt ville politikerne 

være nødt til at reagere og 

enten stoppe Uber eller lade 
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Thomas RB Petersen var tydeligt frustreret 
over den manglende indsats over for taxi-
pirater fra DTR og bestillingskontorernes 
side.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
I en tale på chauffør- og vognmandsmødet om indsats 
over for taxipirater i Aarhus onsdag den 2. november 
gik direktør i Taxi 4x27, Thomas RB Petersen, i 
skarp rette med Dansk Taxi Råd og flere af de store 
taxiselskaber for deres manglende indsats over for 
taxipirater og især Uber.
Thomas RB Petersen følte sig kraftigt provokeret af, 
at Uber efter to år stadig kører rundt i København, 
trods domme over deres piratchauffører. Læs her hele 
Thomas RB Petersens indlæg:
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os konkurrere med dem på 

samme betingelser. Jeg ved, at 

TiD har lagt planer om sådanne 

blokader, men man har aldrig 

kunne få opbakning fra de store 

centraler i København. Enhver 

manifestation er blevet afvist. 

Man deltager ikke i møder, men 

sender DTR!

DTR og de store centraler har 

afvist alt og med de samme tå-

belig ord som her i Aarhus, hvor 

man ævler om at være profes-

sionel og drive forretning.

Men formændene for de 

forskellige foreninger repræsen-

terer jo vognmændene, mens 

det er direktører som mig, der 

repræsenterer forretningen 

og bestillingskontoret. Jeg kan 

derfor ikke forstå, at man ikke 

har mandsmod til at stille op 

til møder, hvor man kan være 

i dialog med sine medlemmer 

- Især her i Aarhus, hvor man 

jo sidder på det store flertal af 

vognmændene. Man vil ikke i 

dialog med den branche, man 

selv udgør. Der mistes ingen for-

retninger, blot fordi man mødes 

og taler om problemet. 

At stikke hovedet i busken 

og lade DTR passe på branchen, 

er ikke alene tølperagtigt, det er 

også dumt, og især er det dumt, 

at vognmændene i de forskel-

lige foreninger bare accepterer 

det, og dumt at vognmændene 

lader sig koste rundt og manipu-

lere med.

Så ja, Uber provokerer mig, 

men det gør Aarhus Taxa, Dan-

Taxi, TAXA 4x35 og Odense Taxa 

altså også, fordi deres ligegyl-

dighed med deres medlemmer 

fastholder branchen i et jerngreb 

og forhindrer, at der gøres noget 

effektivt mod Uber.

Det er meget kraftigt tydelig-

gjort ved deres manglende 

tilstedeværelse her i aften. De 

sender DTR – flot! For så er 

man sikker på, at der ikke sker 

noget som helst, men man 

kan opretholde den fine facade 

overfor politikerne, mens man 

forsøger at manipulerer dem til 

at fastholde tvangssystemet over 

vognmænd. Dét er provoke-

rende!

Mit håb for i aften er, at når 

nu alle koryfæerne i branchen 

reelt ikke gider at gøre noget for 

vognmændene, at vognmænd 

og chauffører så selv vil tage 

skeen i egen hånd og sørger 

for, at Uber, Taxify og alle der 

ulovligt går ind i branchen bliver 

stoppet. Hvem skulle ellers gøre 

det, når DTR og centralernes 

ledelser ikke vil?

Det skal ikke ske med dækaf-

brænding, som vi har set i Frank-

rig, ikke med vold og trusler og 

ødelagte Uber-biler. Nej slet, slet 

ikke, men blot ved at stoppe 

trafikken dagligt indtil at politiet 

og politikerne sætter en stop-

per for uretfærdighederne og 

ulovlighederne. Det var mit håb, 

at alle centralledere - ikke kun i 

København, men i hele landet, 

kunne se nytten i det, men det 

er jo helt tydeligt ikke tilfældet.

Mit håb er nu, at hvis vogn-

mænd og chauffører i Aarhus 

kan stoppe Taxify, så kan det in-

spirere vognmænd og chauffører 

i København, så de stopper Uber. 

Det er derfor, at jeg er her i dag. 

DTRs politiske indsats har 

givet nul og niks. Uber påstår, 

at deres pirater kun har tjent 56 

millioner kroner i 2015. Men 

det svarer altså til en omsætning 

på hele 70 millioner kroner, da 

Uber jo beregner sig 20 procent. 

Hertil kommer alle de ture, der 

køres udenom Uber. En pirat 

er en pirat og han snyder alle – 

også Uber! Beløbet svarer til ca. 

70 biler på årsbasis. Jeg tvivler 

stærkt på, at tallet er rigtigt. Det 

sande tal er meget større! 

70 millioner kroner svarer til, 

at hver tilmeldt vogn har omsat 

for mindre end 100 kroner dag-

ligt. Da vi ved, at mange kører 

som om, at det var et fuldtids-

job, så tror jeg at gennemsnittet 

ligger langt over 200 kroner pr. 

bil pr. dag, hvis ikke mere. Alene 

i lufthavnen har der været tal 

på over 400 ture pr. dag. Så 

alene dér, vil man hurtigt have 

indtjent halvdelen af de 70 mil-

lioner kroner. Tillægges der 52 

weekender oven i, ryger man op 

på adskillige hundrede millioner 

om året. Tallene er i hvert fald 

ikke blevet mindre i 2016.

At Uber har lavet en ”deal” 

med Skat er jo ikke DTRs fortje-

neste, men snarere Ubers forsøg 

på at markedsføre sig overfor 

politikere og befolkningen, og 

dermed købe mere tid til sine 

ulovligheder. 

Godt et halvt hundrede taxifolk mødte op i Aarhus for at blive orienteret om den forestående invadering af taxipirater i Aarhus.
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Kapitalfonde
Uber lyver, vognmænd og chauf-

fører bløder og DTR og de store 

selskaber gør intet og man er 

heller ikke villig til at gøre noget 

– udover det politiske, da man 

plejer interesser af langt mere 

alvorlig karakter. Nemlig at bran-

chen skal ”professionaliseres” 

og - som i Sverige, overtages af 

kapitalfonde, så de nuværende 

ledere kan få sig nogle nye og 

gode ben at gnave i. 

For intet i en kapitafondsover-

tagelse er til fordel for vognman-

den og slet ikke for chaufføren. 

Nogle vognmænd får måske 

en klat penge, men de vil blive 

suget ind igen i form af høje 

pladslejer og så er de penge 

hurtigt brugt.

Svenske Cabonline købte 

Fågelviksgruppen og deres 

6.000 vogne, hvilket gav ejeren, 

Rolf Carlson, et meget stort 

millionbeløb. Han sidder nu på 

Mallorca og drikker cocktails i sin 

swimmingpool. 

De vognmænd, der udgør 

forretningen, fik ikke én krone 

ud af den handel! Til gengæld 

betaler de nu pladslejer, der er 

endnu højere end f.eks her i 

Aarhus, der jo er tårnhøje, og 

der er ingen udsigt til, at den 

bliver lavere, fordi nu er der en 

stor og grådig kapitalfond, der 

skal have afkast af sin investe-

ring. I den seneste udgave af 

Taxi Danmark kunne man læse 

om en skånsk vognmand, der 

havde valgt at melde sig ud af 

kapitalfondsræset for at starte 

for sig selv. Han havde intet godt 

at sige om kapitalfondsselskaber 

og deres måde at drive forret-

ning på overfor vognmændene.

Hvad har det så med Uber 

og Taxify at gøre? Tja… ingenting 

måske og måske alting. 

Først lader man Uber hærge 

i årevis, uden at ville gøre noget 

ved det. Dernæst sikrer man 

sig, at vognmændene i en ny 

lovgivning fortsat er tvunget ind 

i et bestillingskontor, så Cabon-

line kan få noget ud af sine 

investeringer i Danmark. Man 

slår sig sammen og manipule-

rer vognmændene til at tro, at 

den hellige gral er vel forvaret, 

når bare man er mega store, 

landsdækkende og salgsklare til 

at lade sig overtage af en uden-

landsk koncern.

Stod vognmanden derimod 

fri af bestillingskontorerne, ville 

der jo ikke være sikkerhed for, 

at vognmanden blev, når man 

begynder at stramme skruen 

og kradse pladslejer op i svensk 

niveau, så den danske afdeling 

også giver overskud som i Sve-

rige. Ingen kvaler - vognmanden 

betaler! Og han kommer til at 

betale dyrt!

Det er min opfattelse, at DTR 

arbejder politisk for at gøre plads 

til kapitalfondenes indtog i den 

danske taxibranche. Det er må-

ske til nogle af centralledernes 

personlige fordel, men ikke til 

den enkelte vognmands. 

Det er måske også derfor, at 

Cabonline har bedt foretræde 

for politikerne for at fortælle 

dem, hvordan man synes en ny 

og liberaliseret lov skal skrues 

sammen, så man kan malke 

branchen maksimalt. 

For en kapitalfond handler 

det kun om, at få afkast på sin 

kapital! Jo mere jo bedre. Se 

til lufthavnen, hvor branchens 

koryfæer accepterede en aftale, 

der koster de københavnske 

vognmænd 16 millioner kroner 

om året. Penge der betales for 

de ture, man før kørte uden at 

betale en eneste krone for. 

DTR kan ikke bruges i kam-

pen mod Uber, dels vil de slet 

ikke, dels har de et andet mål. 

Det mål er ikke i vognmæn-

denes interesse, men egenin-

teresse i ledelserne i de store 

selskaber.

Jeg håber, at vognmændene 

i hele Danmark får øjnene op 

for den urimelighed, og at det 

bliver klart for alle, at DTR og 

deres bestillingskontorsmed-

lemmer ikke har kæmpet for 

vognmændenes sag - nemlig at 

stoppe Ubers ulovligheder. For 

så ville Taxify heller ikke overveje 

at komme ind i Aarhus eller 

andre steder. 

Lad os få stoppet alle ulovlig-

heder nu! Det kan ske ved at 

tvinge politi og politikere til at 

reagere nu, og ikke om to år, 

ikke om et år og ikke om 6 

måneder eller 3, men nu og det 

kan kun ske, hvis vognmænd 

og chauffører slutter op om TiD 

og gennemfører manifestationer 

uden om centralerne, der tvin-

ger politiet til at handle overfor 

de ulovligheder Uber og andre 

udfører.”
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Tekst og foto: Tommy Verting

Ved at sidestille depotture fra 

Københavns Lufthavn med 

øvrige bestilte ture har 4x48 Ta-

xiNord givet vognmændene frit 

spil til at vælge en starttakst på 

37 kroner, når de henter kunder 

i lufthavnen.

I 4x48 TaxiNords interne ny-

hedsbrev fremgår det, at et antal 

vognmænd undrer sig over, at 

der på depotture i lufthavnen, 

efter deres mening fejlagtigt 

opkræves en starttakst på kun 

24 kroner, svarende til taksten 

for gadeture. 

4x48 TaxiNord skiver videre, 

at der på den baggrund åbnes 

for en teknisk løsning, der in-

Thomas Bak om 4x48 TaxiNords tilsidesættelse af 
Taxinævnets fastsatte maksimaltakster:

- Tilladelsen bør overvejes
debærer, at depotture ligestilles 

med øvrige bestilte ture med en 

starttakst på 37 kroner.

Starttaksten på 37 kroner 

er implementeret i alle vogne 

og vognmændene skal selv 

anmode om at komme tilbage 

på gadeturstaksten, hvis de 

ønsker det.

Taxinævnet i Region Hoved-

staden har tidligere fastslået at, 

de sidestiller turene i Køben-

havns Lufthavn med ture fra en 

holdeplads, og hvis nævnet får 

kendskab til, at der kræves hø-

jere takster end gadeturstaksten, 

vil der blive grebet ind over for 

de enkelte. 

Vognmænd i 4x48 TaxiNord 

som Taxi Danmark har været i 

kontakt med, er ikke utilfredse 

med tiltaget og finder det ab-

solut rimeligt, at blive betalt for 

en bestilt tur, da Københavns 

Lufthavn reelt har foretaget en 

bestilling af et given antal biler, 

som efter indkørsel på lufthav-

nens område er udelukkede fra 

at skyde på andre ture, som det 

ellers er muligt, når de venter på 

kunder i en almindelig taxihol-

deplads.

" Det vil være i strid med Taxinævnets beslutning at 
tage en starttakst på 37 kroner for lufthavnsture, da 
det er Taxinævnets klare holdning, at en lufthavnstur 
svarer til en gadetur, og at starttaksten for lufthavns-
ture derfor er 24 kroner."

"Det er naturligvis en sag vi undersøger," 
siger sekretariatsleder i Taxinævnet, 
Anne Sofie Lauritzen.
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4x48 TaxiNords tiltag med at gå 

imod en beslutning fra Taxinæv-

net i Region Hovedstaden kan 

få meget uheldige følger for 

branchen. Det mener direktør i 

Taxi 4x27, Thomas RB Petersen. 

Her tænker han ikke mindst på 

de overskrifter, der vil komme i 

dagspressen, når det bliver kendt, 

at 4x48 TaxiNord reelt snyder 

kunderne i Københavns Lufthavn, 

når de opkræver en ulovlig 

starttakst, som ikke er godkendt 

af Taxinævnet i Region Hoved-

staden. 

Thomas RB Petersen mener 

heller ikke, at man kan stå frem 

i offentligheden og sige, at Uber 

skal stoppes, fordi de overtræ-

der loven, når 4x48 TaxiNord 

vælger at tilsidesætte Taxinæv-

nets regler, fordi de mener, at 

nævnet tager fejl i deres håndte-

ring af taksterne.

Thomas RB Petersen mener 

også, at 4x48 TaxiNords egenrå-

dige handling skader de fremti-

dige forhandlinger om finansie-

ring af gebyret i lufthavnen.

”Det var dumt i sin tid at ind-

gå aftalen med lufthavnen uden 

aftale om finansiering, og det 

er dobbelt dumt at udstille 

branchen på denne her måde,” 

fastslår Thomas RB Petersen.

”Hvad er det for et signal det 

selskab, der snart bliver Dan-

marks største taxiselskab, sender 

til omverdenen?

”Vi laver egne regler og I kan 

ikke røre os, fordi vi er store.”

Thomas RB Petersen henvi-

ser også til forhandlingerne op 

til ibrugtagningen af lufthavnens 

TMS-System, hvor det blev be-

sluttet ved ministerens mellem-

komst, at der ville komme en 

regulering af taksten for taxierne, 

når den endelige udgift for 

lufthavnen kendes.

”Som det eneste selskab 

klagede vi over, at finansierin-

gen af gebyret ikke var afklaret 

inden, der blev underskrevet en 

aftale med lufthavnen. Ledelsen 

i 4x48 TaxiNord og DanTaxi 

skrev under med det samme og 

lagde pres på TAXA 4x35, der 

også endte med at være for en 

aftale uden aftalt finansiering. 

Tilbage stod vi så helt alene og 

turde ikke stå udenfor, og skrev 

derfor under i protest,” forklarer 

Thomas RB Petersen og han 

fortsætter:

”Udover at det er imod Taxi-

nævnets afgørelse, så er måden 

at gøre det på også stupid. At 

tage 13 kroner ekstra dækker 

jo ikke vognmandens udgifter, 

da det meste af beløbet vil gå 

til løn. Derimod vil et gebyr 

som det kendes på BroBizz 

være langt smartere, og noget 

vi har støttet, men jeg frygter 

nu, at 4x48 TaxiNords selvtægt 

betyder, at vi mister vores for-

handlingskraft i forhold til et 

sådan gebyr."

Tilladelsen bør overvejes 
Byrådsmedlem for Venstre i 

Fredensborg Kommune og 

medlem af Taxinævnet i Region 

Hovedstaden, Thomas Bak, var 

ikke sen til at reagere. Thomas 

Bak sendte en klage til taxi-

nævnet kort efter, at det blev 

kendt, at 4x48 TaxiNord havde 

ændret deres starttakst for optag 

i Københavns Lufthavn. Thomas 

Bak skriver, at han klager over, 

at TaxiNord's ledelse aktivt giver 

mulighed for at tilsidesætte de 

af Taxinævnets fastsatte maksi-

maltakster.

”Jeg finder det som værende 

en skærpende omstændighed 

at ledelsen fra TaxiNord, forud-

gående har været i dialog med 

Taxinævnet om spørgsmålet, og 

aktivt tilsidesætter en myndig-

hedsafgørelse på denne måde. 

Det bør overvejes om tilladelsen 

til at fungere som leder af et 

godkendt bestillingskontor fort-

sat er opfyldt, når ledelsesretten 

anvendes på denne måde.”

Sekretariatsleder i Taxinævnet 

i Region Hovedstaden, Anne 

Sofie Lauritzen siger i en kom-

mentar:

"Det er naturligvis en sag, vi 

undersøger. Det vil være i strid 

med Taxinævnets beslutning at 

tage en starttakst på 37 kroner 

for lufthavnsture, da det er Ta-

xinævnets klare holdning, at en 

lufthavnstur svarer til en gadetur, 

og at starttaksten for lufthavns-

ture derfor er 24 kroner."

Dumt at udstille 
branchen 
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En pirat-taxichauffør, der var til-

talt for at have anvendt almin-

delig bil til taxikørsel uden at 

have tilladelse hertil, blev den 

5. oktober 2016 ved Retten 

i Kolding fundet skyldig efter 

anklageskriftet og idømt en bøde 

på 1.500 kroner. Tiltalte havde 

nægtet sig skyldig. 

En politibetjent forklarede i 

Retten i Kolding, at han var på 

arbejde den 6. december 2015 

om natten. Han og en kollega 

var i uniform og kørte almindelig 

patruljevagt ved Dæmningen i 

Vejle. Han havde tidligere lagt 

mærke til et køretøj - en Saab 

9000, og mistænkte føreren for 

at samle folk op nede ved og 

omkring Dæmningen i Vejle. 

Den pågældende aften gik de 

to betjente tur på Dæmningen, 

hvor en dørmand rettede hen-

vendelse til dem og henledte 

deres opmærksomhed på, at 

der var mistanke om, at der blev 

kørt piratkørsel. En bil havde 

holdt på taxaholdepladsen og 

havde samlet folk op og var kørt 

igen. Dørmanden udpegede 

den pågældende bil, da den 

ankom igen.

Politibetjentene så en kvinde 

sætte sig ind i den pågældende 

bil, og en ung mand stod ved 

siden af og var på vej til at sætte 

sig ind på bagsædet. Betjenten 

fik kontakt til den unge mand, 

men inden han nåede at rette 

henvendelse til føreren, kørte 

føreren af bilen fra stedet.

Betjentene hoppede ind i 

patruljebilen og eftersatte køre-

tøjet, som blev stoppet i bunden 

af Koldingvej i Vejle. Betjentene 

bad føreren og passageren stige 

ud, og havde en samtale med 

dem hver for sig. Kvinden blev 

spurgt, hvor hun kendte føreren 

fra, og hun svarede, at for at 

være hel ærlig, var der tale om 

en pirattaxa. Hun havde i første 

omgang troet, at der var tale om 

en almindelig taxa. 

Føreren af bilen forklarede, 

at kvinden skulle være hans 

mors kollega, som han skulle 

køre hjem. Han blev foreholdt 

kvindens forklaring om, at hun ikke 

kendte ham, men han fastholdt sin 

forklaring, og blev sigtet på stedet. 

Politibetjenten forklarede 

endvidere, at han ikke tidligere 

havde hørt tiltaltes forklaring, 

som fremkom i retten, hvor han 

havde den opfattelse, at kvinden 

ville have ham med hjem i seng 

eller noget i den retning. 

Foreholdt afhøringsrapporten 

af 6. december 2015 forklarede 

kvinden, at hun ikke kunne 

huske sin forklaring, men at det 

er nok rigtigt, når det stod anført 

i rapporten, Hun havde forklaret, 

at hun aldrig havde mødt føreren 

før og at hun tilbød 400 kroner, 

og at det nok var en pirattaxa. 

Hun kendte heller ikke tiltaltes 

mor ligesom hun på det be-

stemteste kunne afvise, at hun 

har givet udtryk for, at tiltalte og 

hun skulle hjem til hende, her-

under for at gå i seng sammen.

Tiltalte havde nægtet sig skyl-

dig, men på baggrund af forkla-

ringerne afgivet af politibetjen-

ten og kvinden lagde retten til 

grund, at tiltalte havde anvendt 

sin private personbil til taxikørsel, 

som beskrevet i anklageskriftet.

Tiltalte blev fundet skyldig i 

overtrædelse af lovbekendtgø-

relse nr. 107 af 30. januar 2013, 

§ 16, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 

1, i overensstemmelse med 

anklageskriftet.

Straffen blev fastsat til en 

bøde på 1.500 kroner med en 

forvandlingsstraf på fængsel i 

6 dage samt betaling af sagens 

omkostninger.

Billigt sluppet
Formand for Vejle Taxa, Finn 

Wurtz Knudsen, er glad for at 

politiet fik fanget en piratchauf-

før og vedkommende blev stillet 

for en dommer, men erkender, 

at det er billigt sluppet, når pirat-

taxichauffører kun får en bøde 

på 1.500 kroner:

”Piratchaufføren har fået en 

bøde efter, hvad anklagen i sa-

gen kan bære om denne ene 

kørsel, som han blev taget i. Det 

er jo svært at bevise, hvor me-

get han har kørt af piratkørsel. 

Men nu fik vi ham altså for dette 

ene forhold og kan håbe på, at 

der ikke er tale om en forhærdet 

kriminel, der blot tænker, at det 

var ærgerligt, og at han nu skal 

ud og køre endnu mere piratkør-

sel,” siger Finn Wurtz Knudsen, 

som er vidende om, at der ud-

føres en del pirat-taxikørsel i 

Vejle:

”Der foregår en del piratkør-

sel. Vi var bl.a. vidende om, at 

en kiosk i minifeltet i byen i en 

periode nærmest fungerende 

som en slags bestillingskontor 

for pirattaxierne, men det er 

besværligt at håndtere proble-

met, når piraterne skifter bil 

hver måned. Og henvender vi 

os officielt til myndighederne, 

sker der ikke meget. Det virker 

derimod somme tider bedre, at 

viske urobetjentene i lidt øret,” 

slutter Finn Wurtz Knudsen.
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Af Bo Weye Hansen, faglig konsulent 
3F - Københavns Chauffører 

Al fokus er i øjeblikket rettet stift 

imod Uber og deres ulovlige 

forretningsmodel, der truer ikke 

blot taxibranchen, men hele det 

organiserede arbejdsmarked. 

Både chauffører og vognmænd 

har ofte gjort opmærksom på, at 

politikernes kritik på manglende 

innovation og nytænkning falder 

tilbage på politikerne selv. Det 

er nemlig dem, der har fastholdt 

branchen i et rigidt system og 

lovgivning, der ofte forhindrer 

selvjustits, opdyrkning af nye 

markeder og bremser nye ideer. 

For kort tid siden fik taxibran-

chen ad to omgange sager på 

halsen, som nu om dage 

med et smart ord hedder en 

”shitstorm”. Første sag drejede 

sig om en chauffør, der brugte 

callback funktionen til at svine 

en "semi kendis" til og bl.a. kaldte 

hende for luder. Hun havde af 

uransagelige grunde misset den

rigtige chauffør og taget en for-

kert vogn. Derved fik chaufføren 

Taxibranchen i en nøddeskal

en fejltur, som betyder, at den 

tid og energi han har brugt for at 

køre frem til kunden var forgæ-

ves - også økonomisk. Dette er 

naturligvis frustrerende, men det 

berettiger naturligvis ikke til at 

overfuse kunden med ukvems-

ord, eder og forbandelser. 

Den anden sag omhandlede 

en chauffør, der en sen natte-

time med tændt frilygte, låste 

døre og ruderne 0,5 cm rullet 

ned, ikke gad køre kunder fra 

”Smørhullet” (Rådhudspladsen, 

red.) til Amager. Turen var for 

kort, mente han. 

For kendere af branchen er 

der absolut ingen nyhed i de 

to historier. Begge episoder er 

sket mange gange før og vil for-

mentlig ske mange gange igen. 

Alligevel er der to ting, som jeg 

synes er interessant. To dage 

efter shitstormen havde lagt 

sig, og chaufførerne var blevet 

fyret, meddelte Uber at de nu 

satte priserne ned med 16%. 

Hvilken timing… 

Den anden ting, jeg gerne 

vil anfægte med de to kioskba-

sker-historier er, at taxibranchen, 

velvidende, at denne opførsel 

finder sted hver evig eneste 

weekend, ikke selv har forsøgt 

at løse problemet. 

I begge tilfælde kan resultatet 

af denne utålelige og elendige 

kundeservice kædes direkte til-

bage til provisionslønnen. 

Når der er massevis af kunder 

og du får løn som en procentdel 

af taxameterprisen, hvad ville du 

så helst køre: 

En tur til 100 kr.? eller en tur 

til 600 kr.? Og ja, der er kørepligt, 

men hvem bekymrer sig om det 

kl. 04.57. 

Og ja, mange weekendchauf-

fører skal bare tjene mest muligt 

på kortest mulig tid. 

Og hvilken chauffør er vogn-

manden mon mest tilfreds med? 

Den flinke og regelrette chauf-

før, der altid viser hensyn i trafik-

ken og yder service og kommer 

hjem med 2.500 kr. eller chauf-

føren, der kører dørtræk, en 

speedy brutalis og med nul ser-

vice, men til gengæld kommer 

5.000 kr. i vognmandens kuvert? 

I det første eksempel på 

lousy service, lader chaufføren 

sin frustrationen gå ud over 

kunden. Dette er naturligvis på 

ingen måde rimeligt. Alligevel 

er det igen provisionslønnen, 

der bevirker, at chaufføren bliver 

stresset og føler sig forurettet. 

Den tid han har brugt på frem-

kørsel, kommer ikke tilbage. 

Bestillingskontorerne (som er 

ejet af vognmændene) udbeta-

Hvem er det der ikke vil 
betale løn for den tid 
chaufføren er på arbejde? 
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ler sjældent kompensation for 

den slags fejlture. Beskeden er 

ofte: ”Det er en del af jobbet”, 

”Bare ærgerligt Sonny Boy” eller 

”Der kommer nok en god tur 

om lidt”…. Er det en måde at 

behandle sine ansatte på? 

Burde man ikke have en fælles-

kasse, der gik ind og kompense-

rede for disse svipsere? 

Og når så pressen og de so-

ciale medier har hældt gylle ud 

over de formastelige chauffører, 

der har gjort noget utilgiveligt, så 

burde den samme fordømmen-

de offentlighed spørge, hvorfor 

mon det sker igen og igen? 

Hvem er det der ansætter disse 

chauffører? 

Hvem er det der ikke vil betale 

løn for den tid chaufføren er på 

arbejde? 

Og er akkordløn egentligt for-

nuftigt, når man transporterer 

mennesker? 

Når man sidder som chauffør 

i en taxi i det københavnske 

natteliv og har mistet 30-40% af 

sin løn til et fupforetagende som 

Uber, uden at myndighederne 

griber ind. Så er der ikke noget 

at sige til, at låget ryger af. 

Taxiformændene og lederne vil 

igen betegne episoderne som 

enkeltstående tilfælde og at det 

er nogle få, der ikke fatter reg-

lerne. De vil igen skyde skylden 

på Taxinævnet og politikerne, 

der er alt for lempelige med at 

uddele flæskekort (taxiførerkort, 

red) til hvem som helst. 

Men det er jo de samme 

formænd og ledere, der af frygt 

for ikke at kunne rekruttere nye 

chauffører, ikke vil indføre en 

decideret taxiuddannelse. 

Og det er de samme formænd, 

Er akkordløn egentl igt  fornuft igt ,  når 

man transporterer mennesker? 

ledere og vognmænd, der vrider 

sig som en ål på panden, ved 

tanken om at blive omfattet af 

en kollektiv overenskomst, lige-

som alle andre professionelle 

transportudøvere. 

Når hverken taxibosserne, 

Søren Pind eller Hans Christian 

Schmidt vil, så må vi håbe at Vor 

Herre vil bevare os…

Af Tommy Verting 

Viceborgmester og formand 

for Teknik- og Miljøudvalget i 

Nordfyns Kommune, Franz Ro-

hde (K), var for nylig fremme i 

lokalmedier med udtalelser om, 

at han ikke kunne forstå, hvorfor 

det kunne være noget af en 

udfordring for borgerne, at få fat 

i taxi, når det samtidig forlød, at 

taxivognmændene havde svært 

ved at få tingene til at hænge 

sammen økonomisk.

Talsmanden for kommunens 

seks taxivognmænd, Niels Dam, 

som er indehaver af Søndersø 

Danmarks nye 

Taxi-App

Dansk Taxi Service
Tlf. 70 70 78 00

Danmarks nye Taxi-App fra Dansk Taxi Service 
kører allerede i flere kommuner og bruges af 
landvognmænd og mindre bestillingskontorer.  
    
Dansk Taxi Service tilbyder Callcenter service 
for bytaxier, landvognmænd og OST.

Med én godkendt fælles App kan vi sammen stå stærkere overfor 
de store udfordringer.

Spar tid og mange penge og få styr 
på din vognmandsforretning

Konsulent i 3F - Københavns Chauffører, Bo Weye Hansen mener ikke, at branchens ledere, 
formænd og vognmænd tager ansvar for chaufførerne. 
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Kongeveje var forbeholdt 
konger og adelige

Tekst og foto: Tommy Verting

Fra Frederik den 2.s tid (1559-

1588) havde de danske konger 

residens i København. Herfra 

var det muligt for kongerne på 

skift at blive transporteret via 

kongevejene til deres slotte i 

Nordsjælland. Især Frederiksborg 

Slot i Hillerød og Kronborg Slot 

i Helsingør var yndede opholds-

steder for Frederik den 2. og 

senere hans søn Christian den 

4. (1588-1648).

Blandt de først anlagte kon-

geveje er Kongevejen fra Køben-

havn til Frederiksborg og videre 

til Kronborg og senere stræknin-

gen Antvorskov-Ringsted.

Christian den 4. forlængede 

Ringsted-kongevejen til Korsør 

og etablerede en Kongevej mel-

lem Roskilde og København. 

Kongevejene var flere steder 

brolagte på grund af stigninger 

eller sumpede strækninger og 

skulle vedligeholdes af lensmæn-

dene som en del af deres lens-

aftale med kongehuset. Arbejdet 

blev udført af lenets fæstebønder 

som en del af deres hoveri. Ho-

veri var en ydelse i form af ar-

bejdsdage, som en fæstebonde 

skulle udføre for det gods, hans 

gård tilhørte. Lens-regnskaber 

viser, at udgifterne til vedligehol-

delse af både offentlige og de 

kongelige veje var ret betydelige.

Kongevejene fandtes kun på 

Sjælland. Dog blev der i Jylland 

etableret en kongevej mellem 

Haderslev, Kolding og Jelling. 

Handel med varer via sø-

transport var stadig den hurtigste 

måde at få mange varer frem 

til bestemmelsessteder, men 

transport til ikke kystnære steder, 

blev transporteret ad veje, der 

bestod af ofte livsfarlige hjulspor, 

faldefærdige broer og sumpede 

områder helt op til 1800-tallet, 

hvor man så småt begyndte at 

anlægge bedre veje med sten-

belægning.

Færdslen på kongevejene blev 

frigivet i etaper fra 1737 og mod 

slutningen af 1700-tallet var der 

kun lukkede strækninger med 

bomme helt nær ved slottene. 

Frederik den 5. tog initiativ til 

anlæggelse af et moderne vej-

net i Danmark. Kongevejen fra 

København til Helsingør blev 

projekteret som Danmarks første 

planlagte vej i 1763-1764 og 

anlagt i årene 1764-1775. Den 

nye kongevej skulle føres over 

Hørsholm mod vest til Fredens-

borg, og mod øst til Helsingør.

Stadig spor af Frederik 
den 2.’s Kongevej fra 
1584
Den første kongevej for kongen, 

hans følge og adelige personer 

blev anlagt i 1584 og gik fra 

København over Rudersdal til 

Frederiksborg og videre til Kron-

borg. Der kan endnu ses rester 

i Geels Skov, Rude Skov og i 

Nyrup Hegn ca. 8 km. syd for 

Helsingør.

I den nordligste del af Nyrup Hegn 

gik vejen lidt øst for den nuvæ-

rende Gurre Kirke ad Gurrevej 

mod Helsingør til Lundehave, som 

var en mere beskeden udgave af 

det nuværende Marienlyst Slot og 

videre mod Kronborg. I slutningen 

af 1600-tallet blev vejen som 

andre veje opmålt af Ole Rømer 

og forsynet med milepæle. 

Vejen gennem Nyrup Hegn 

var dog i lange tider i dårlig stand

Milepælen ved foden af Geels Bakke ved Virum er en kopi af den oprindelige 2-milepæl, 
der blev opsat på den nyanlagte kongevej i 1778. Pælen angiver afstanden fra Nørreport 
og bærer Frederik den 5. monogram. (1 mil svarer til 7.538 meter).



Vejstykkerne af Danmarks første Kongevej, 
som stadig kan ses i Nyrup Hegn, blev 
fredede i 1924. 

Frederik den 2.s kongeveje
København-Frederiksborg-Kronborg
Ringsted-Antvorskov
Haderslev-Kolding-Jelling

Christian den 4.s kongeveje
København-Ladegården-Islev
Antvorskov-Korsør
Antvorskov mod Næstved
Antvorskov-Lystager ladegård
Roskilde-Haraldsted-Ringsted
Hørsholm-Nyrup
København-Roskilde

Kongeveje anlagt under de enevældige 
konger (1660-1849)
Frederiksborgvejen - Frederiksdal
Vesterbrogade - Gammel Kongevej 
- Frederiksberg Slot - Langvaddam 
(Damhussøen)
Hørsholm – Frederiksborg
Hørsholm – Fredensborg (Anlagt i 1736 
som den sidste Kongevej forbeholdt 
kongerne og deres folk)

Kildemateriale til denne artikel er hentet 
på Wikipedia og Helsingørs Leksikon.

vej fra Vesterbro til landsbyen 

Solbjerg og videre til Roskilde.
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og til tider næsten ufremkom-

melig. Området gik for at være 

farligt, fordi der var tatere, som 

levede af at berøve forbipas-

serende. 

Frederik den 2.’s private konge-

vej blev benyttet i ca. 150 år. 

Den nye Kongevej, som blev 

anlagt 1779-1786, var et led i 

en overordnet planlægning og 

modernisering af hovedvejene. 

Danmarks første diligencerute 

blev oprettet i 1798 og kørte 

med 10 kilometer i timen ad 

denne nye vej fra København 

via Usserød og over Fredens-

borg til Helsingør. 

 
Folk antruffet på konge-
vejen uden rejsehjemmel 
fik skudt deres hest 
Da Kongens veje stadig kun 

var jordveje, der let kunne blive 

ødelagt af megen færdsel, blev 

der ført strengt tilsyn med, at 

kun de kongelige benyttede 

den. Til kongevejen syd for Kø-

benhavn blev der smedet en 

nøgle til porten ved Hedehuset 

og én til "Røde Port" ved Ros-

kilde. I 1641 blev der ansat en 

vejinspektør til at føre tilsyn med 

kongevejen. Han skulle sørge 

for, at kongevejen kun blev 

benyttet af personer, som havde 

tilladelse, og han havde pligt til 

at notere eventuelle synderes 

navne og skyde deres heste. 

Også svin, der rodede vejen op, 

blev skudt.

I dag kan de sidste stykker af 

kongevejen og vejen for øvrige 

trafikanter findes i det ældste af 

Hedehusene. 

Frederiksberg Allé blev anlagt 

under Frederik den 4. (1699-

1730) og var kongens private 
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Ny lovgivning og mere 
samarbejde er ønskeligt
Af Jan Stærk,
vognmand TAXA 4x35

Vi tilhører et erhverv, som træn-

ger til en ny og moderne vækst-

venlig lovgivning, og taxierhver-

vet er parat til en ny taxilovgiv-

ning. 

En fair taxilovgivning gør det 

naturligt at glæde sig over sit 

arbejde, smile bredt, betale en-

hver sit, og tage hjem fra arbejde 

hver dag med tillid til, at arbejdet 

også er der i morgen. Mange af 

os vil helt sikkert være med til 

at forsyne politikere og andre 

demokratisk valgte beslutnings-

tagere med ideer, så vi som 

erhverv igen kan få stoltheden 

og gløden tilbage.

Det forudsætter dog, at de 

fire bestillingskontorer i Region 

Hovedstaden lægger deres 

forbehold overfor hinanden væk 

og begynder at samarbejde. 

Hvis vi samarbejder konstruktivt, 

vil politikerne lytte og tjenester 

som Uber vil være historie, eller 

de vil komme til at arbejde 

under samme lovgivning og på 

samme betingelser, som det 

danske taxierhverv.

Vi har brug for en ny og for-

enklet lovgivning, som til dels 

liberaliserer nogle af de strenge-

ste krav til taxibranchen. Det vil 

gøre det uinteressant for ulovlige 

tjenester som Uber at operere i 

Danmark. Det er at foretrække 

frem for anarki (uberki), som 

skaber utryghed. Tryghed i et 

fantastisk taxierhverv med frihed 

er til glæde for kunderne.

Vores nuværende taxilov-

givning er fra 1972. Det er den 

mest kontrollerende og begræn-

sende lovgivning og sikkert den 

mest regulerende taxilovgivning 

i Europa, og der er ikke blevet 

indført lempelser i de 44 år, den 

har eksisteret - kun stramninger.

Det betyder, at dette offent-

ligt styrede erhverv slet ikke har 

haft mulighed for at følge med 

udviklingen i samfundet som 

helhed. Det gælder alt fra de af 

taxiloven udstukne regler om 

antalsbegrænsning, tilslutnings-

pligt, udstedelse af førerkort, 

salg af trafikbøger, regulering af 

taxameterpris mm.

Jeg vil derfor opfordre samtli-

ge trafikordførere i Folketinget til 

at tage os i taxibranchen yderst 

alvorligt og  ændre lovgivningen 

således, at den kan blive til gavn 

og glæde for samfundet som 

helhed.

Taxibranchen er 
nødlidende
Det er tydeligt, at taxierhvervet 

gennem de seneste år har 

været udsat for alvorlige angreb 

udefra, som branchen har haft 

meget svært ved at forsvare sig 

imod.

Alene det, at der er givet til-

ladelse for svenske taxier til at 

operere i Danmark næsten frit. 

Godt nok med en holdeplads i 

Københavns lufthavn, men også 

ved, at de derfra kan operere 

frit til at markedsføre sig med at 

kunne hente kunder hvor som 

helst. 

Flexkørsel har også taget sin 

del af kagen ved at overtage de 

kommunale og regionsmæssige 

kørselsopgaver. Det har kostet 

mange taxitilladelser over hele 

landet. Specielt i udkantsområ-

der, hvor der stort set ikke læn-

gere kan findes en taxi i aften- 

og nattetimerne.

Hertil kommer Uber-proble-

matikken, som jo helt klart har 

frataget taxierne store summer 

af omsætningen og gjort det 

svært at rekruttere nye taxi-

chauffører og specielt afløsere 

til weekendkørsel. Her er det 

væsentligt for taxibranchen, at 

kunne sætte ind med nye til-

tag, der kan tiltrække dem, som 

gerne vil køre taxi. Der er tydeligt 

brug for at skabe en retfærdig 

lovgivning på taxiområdet, inden 

det er for sent.

Jan Stærk ser frem til en ny taxilov med lempelser efter 44 år kun med stramninger.

Udgivelse/distribution:

Taxi Danmark distribueres digitalt til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmands forretninger og rammer mere end 10.000 
potentielle læsere. Hertil kommer vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor taxi samt 
minibusvognmænd, limousinevognmænd og vognmænd med OST-tilladelser. 

• Udgivelse: Ca. den 1. 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 26. i måneden før • Annonce deadline: Den 25. i måneden før • telefon 49 26 26 26
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Behimo A/S
Vestermarksvej 40, Kliplev
DK-6200 Aabenraa

Tel.: +45 36 92 28 00
Fax: +45 36 92 28 04
CVR-Nr.  DK 35 03 03 28

TAXAIMPORT
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen 
for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og 
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288 
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Se vores biler på  www.taxaimport.eu

Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser 
oktober 2016

Region Hovedstaden:
Der er afleveret 8 taxitilladelser i oktober måned og
2 tilladelser er uddelt.  Alle 70 nye tilladelser er nu uddelt.

Ekrem Beciri 01-1286 Taxi 4x27
Torben Kallestrup Laursen 01-2001 DanTaxi 
Torben Kallestrup Laursen 01-2703 DanTaxiI
Torben Kallestrup Laursen 01-2751 DanTaxi
Elo Wahl Madsen 01-1783 Taxi 4x27
Tayyab Mansoor 01-0362 DanTaxi
Hans Karsten Röd 01-2110 DanTaxi 
Peter Johannes Lingskov 01-1107 Taxi 4x27
  
Nye vognmænd:
Mudzi Kanturovski 01-1634
Alirami Ameti 01-1668

Aalborg 
Der er ingen afgang/tilgang i Aalborg Kommune i oktober.

Aarhus:
Der er ingen afgang/tilgang i Aarhus Kommune i oktober.

”Torsdag den 17. november 

afgøres sagen i Østre Landsret 

og derfor kunne vi godt tænke 

os at drøfte hvilke scenarier, det 

kan afstedkomme,” fortæller 

Jesper Bernth, som er branche-

formand for taxiområdet i 3F 

Københavns Chauffører. Men 

det er ikke det eneste problem:

”Vi har fået underretninger 

om, at Uber agter at udvide 

deres piratkørsel på samme 

tidspunkt, som Taxify vil starte 

deres App op for piratkørsel i 

Aarhus. Taxify har også et ønske 

om at starte deres App op i 

København. Derfor kræver vi 

politisk handling nu,” erklærer 

Jesper Bernth og fortsætter:

”Denne nye situation vil 

betyde, at ræset mod bunden 

Taxify også på vej til København

i form af social dumping af 

chaufførerne i de lovlige taxier 

bliver forstærket. Allerede nu 

mangler mange taxivognmænd 

chauffører til deres vogne – 

især til aften- og nattevagterne. 

Chaufførernes Fagforening, et 

samlet 3F og LO kommer ikke 

til stiltiende at acceptere denne 

udvikling. Vi vil derfor allerede 

nu afkræve vore politikere og 

andre beslutningstagere et svar 

på, hvad deres holdning er, og 

hvilke konkrete løsninger de 

agter at fremkomme med.” 

Debatmødet er åbent for alle 

og holdes onsdag den 16. no-

vember 2016 kl. 18.00 hos 3F 

på Svanevej 22 København NV. 

3F Københavns Chauffører inviterer til debatmøde 
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Skift til Taxi 4x27 
og få 50.000 kroner 

Taxi 4x27 har et godt tilbud til dig, 
der er vognmand i et af de store selskaber i København.

Taxi 4x27 - et anderledes taxiselskab!
» I Taxi 4x27 tror vi på, at fremtiden kræver nytænkning. 
 Mange vognmænd vil kunne spare 1.000-1.500 kroner hver måned, fordi 
 de ikke skal betale for de store vognmænds forbrug på centralen, 
 kreditfaciliteter osv. Det synes vi er mest retfærdigt! 

Ring på 27 27 27 00 og aftal et møde med vores direktør.
 


