
December 2018 23. årgang

nr.12

Drivr har 4 brint-biler i 
deres vognpark

Kun få ønsker til 
evaluering af Taxiloven

Minibus & Bus Danmark

Gule taxier på vej til at 
indtage Sønderborg

Minister: 

- El-biler er fremtiden og 
taxierne skal gå forrest

Taxi 4x27 er ved at blive 
solgt til Cabonline



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 Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626 

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

Autoglas
Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79
Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

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.  

3F Københavns Chauffører
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE

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

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser
Uddannelser og kurser til store og små vogne (taxi, bus 
og lastbil). Herunder sygetransport (BAB/FLEX).
DEKRA har uddannelsescentre i hele landet.
Kontakt DEKRA på telefon 70 60 65 00 eller
E-mail: info@dekra.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

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Islandsvej 5, 7100 Vejle 
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500 

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

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.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

Revision 80 ApS - Registreret revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

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

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
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Tekst og foto: Tommy Verting

Storkøbenhavns nyeste taxisel-

skab er det taxiselskab i Skandina-

vien, der har flest brintbiler.

Fra dag et med Drivr, har direk-

tør Haydar Shaiwandi, meldt ud, 

at han vil arbejde for en grøn 

forretning og med fire brintbiler i 

vognparken allerede, er Drivr godt 

på vej til at lykkes. 

Drivr har 4 brint-
biler i deres
vognpark

Allerede fra starten var Haydar 

Shaiwandi i gang med at lede 

efter leverandører, som var i stand 

til at levere grønne biler, der kunne 

matche kravene til brug for taxi-

kørsel. Herunder at et køretøj skal 

kunne køre 300-400 kilometer på 

en optankning:

”Jeg var i kontakt med bl.a. 

Tesla, Hyundai og Nissan. Ingen 

var på det tidspunkt i stand til at 

levere. Toyota kunne levere en 

brintbil, men der var et problem 

med Toyotas brintbil. Toyota Mirai 

leveres kun med tre sæder til pas-

sagerer og i taxiloven står der klart, 

at en taxi skal være udstyret med 

minimum fire sæder til passage-

rer”, fortæller Haydar Shaiwandi, 

som gik sammen med Toyota 

Danmark om at søge Færdselssty-

relsen om en dispensation:

Drivrs kunder er hver gang meget imponerede, når de sætter sig ind i en brintbil som taxi.

”Vi fik en dispensation. Toyota Mi-

rai kan nu anvendes til at udføre 

taxikørsel med kun tre passager-

sæder og mig bekendt bliver dis-

pensationen nu gjort permanent, 

fordi der er tale om et energirigtig 

køretøj, der ikke forurener”, fortæl-

ler Haydar Shaiwandi videre.fortsættes næste side
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Drivr har nu fire Toyota Mirai 

brintbiler i deres vognpark, som 

hver har kostet lidt mere end en 

halv million kroner. I Stockholm 

har TaxiKurir netop anskaffet to 

brintkøretøjer af samme mærke. 

Prisen for at tanke en brintbil er 

på linje med, hvad det koster 

at tanke diesel og det går også 

ligeså hurtigt med at tanke op, 

men endnu er der kun brint-

tankstationer i Herlev, Sydhavnen 

og i Køge samt otte andre steder 

i landet, men det forventes, at 

der kommer flere til. En liter brint 

koster i omegnen af ca. 80 kroner 

og der er plads til 5 liter brint på 

en Toyota Mirai, som rækker til ca. 

500 kilometers kørsel.

”Vi får intet økonomisk ud af at 

køre i brintbiler, vi vil bare gerne 

være grønne”, fastslår Haydar 

Shaiwandi. 

”Vi har en målsætning om, at 

vi ved udgangen af 2021 har en 

hundrede procent grøn forretning 

med køretøjer, der ikke forure-

ner og dermed er vi lidt mere 

ambitiøse end regeringen i deres 

Klima- og luftudspil. Vores kunder 

vil meget gerne køre energirigtigt 

og er meget, meget glade for at 

køre i vores brintbiler. Kunderne 

booker os up front for at være 

sikre på, at komme ud og køre i 

vores fantastiske køretøjer”, slutter 

en tydelig stolt Haydar Shaiwandi.

Indretningsmæssigt er der ikke 
plads til tre passagerer på 
bagsædet af brintbilrn, Toyota 
Mirai. Det var derfor nødvndigt 
med en dispensation fra 
Færdselsstyrelsen.

I Trafikselskabet FynBus er det 

besluttet, at pension skal indbeta-

les til en pensionsordning. Kravet 

vil være gældende fra 1. marts 

2019, hvor de nye kontrakter om 

flexkørsel træder i kraft.

Baggrunden for beslutningen 

skal findes i, at FynBus i uge 47 

havde et møde med FynBus’ kon-

trolpanel, der laver kontrol af løn- 

og arbejdsvilkår på baggrund af 

FynBus’ arbejdsklausul, som blev 

indført tilbage i 2014. Kontrolpa-

nelet består af repræsentanter fra 

3F, ATAX, KA og Det Faglige Hus.

 På mødet blev spørgsmålet 

om, hvorvidt pension kan udbe-

tales som en del af lønnen til en 

Trafikselskabet FynBus:

- Pension skal 
indbetales til en 
pensionsordning

medarbejder, eller om pensionen 

skal indbetales til et pensionssel-

skab, drøftet.

  Kontrolpanelet gav enstem-

migt udtryk for, at det efter deres 

vurdering vil være mindre gunstigt 

for en ansat, hvis pensionen blev 

udbetalt sammen med lønnen og 

ikke ind på en pensionsordning. 

Dette skyldes bl.a. den sociale 

sikring, der ligger i en pensions-

ordning.

Nærmere retningslinjer for 

indbetaling til pension vil i løbet 

af december 2018 blive givet til 

de vognmænd, der har ansatte 

og som ikke har indgået overens-

komst.

Donners.dk • Ålekistevej 150 • 2720 Vanløse • telefon 3312 5050

Brugte taxaer købes 



Med den største vækst i branchen de seneste 
år og fortsat stigende omsætning kører det
godt hos TAXA 4x35. Vil du med på vognen?

Som vognmand hos TAXA 4x35 får du:                                     

Stigende omsætning
Omsætningen hos vognmænd og chauffører hos TAXA
er steget med ca. 7% om året.
Og vores fælles mål og udsigter er, at stigningen skal 
fortsætte.

Professionel rådgivning til opstart og drift af 
din forretning
Vi samarbejder med nordens førende rådgivnings-
virksomhed på taxamarkedet, som står klar til 
at hjælpe dig med alt fra søgning af nye tilladelser, 
selskabsform/virksomhedsordning, indberetning af 
løn og skat, selvangivelse og meget mere.
 
Adgang til over 3.000 erhvervskunder           

                                                     Ca. 70% af alle ture hos TAXA 4x35 er centralture (kun 
30% gadeture) og vi får nye faste kunder hver dag, 
både i City og Storkøbenhavn. Vi konkurrerer på 

kvalitet og service frem for pris og tilbyder ikke 
store kunderabatter.

Danmarks største taxiapp                                                                                          
Med over 500.000 downloads har TAXA 4x35 landets
suverænt største taxiapp (Uber havde 300.000 down-
loads). Over 80% af alle bestillinger hos TAXA er 
digitale og tallet stiger. Vi opdaterer løbende vores 
App med nye features.

Gratis kursus til dig og dine chauffører                                                         
Du og dine chauffører får adgang til professionelle 
interne kurser med kompetente undervisere (som 
også selv kører taxa) samt døgnåben chaufførlinje 
med servicemindet personale.

Vi tager godt hånd om dig fra dag 1
Kommunikation og højt serviceniveau er vigtig for 
os. Vores venlige personale i TAXAs servicecenter er 
altid klar til at hjælpe dig og svare på spørgsmål.
Du får også adgang til vores vognmandsportal med 
daglig info om din forretning, og vi holder dig 
orienteret med ugentlige vognmands-nyhedsbreve 
samt løbende kommunikation.

BLIV VOGNMAND HOS 
TAXA 4x35 OG SKAB 
EN FORRETNING MED VÆKST!

Vil du høre mere så kontakt TAXAs ServiceCenter på tlf. 35359001
eller send en mail til taxa@taxa.dk  -  Læs mere på www.taxa.dk 
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Tekst og foto: Tommy Verting

Der har været afholdt et enkelt 

møde i Transportministeriet med 

henblik på at evaluere taxilovens 

virke efter det første år, sådan 

som det er politisk aftalt. Loven 

skal evalueres igen efter tre år og 

efter seks år. 

Dansk Taxi Råd sad med ved 

bordet og fra rådets side er der 

generelt en udbredt tilfredshed 

omkring lovens virke, bortset fra 

nogle detaljer om prissætning 

og de mange IVS-selskaber, der 

er dukket op til de kvartalsvise 

lodtrækninger om tilladelser til 

erhvervsmæssig persontransport:

”På mødet i ministeriet var 

der efter en bordrunde enighed 

DTR vil kun have ændret få 
detaljer i den nye taxilov

om at indhente data for, hvordan 

udviklingen er gået. Vi hører jo 

fra chauffører, der beretter om 

faldende omsætning, men det vil 

være meget rart at få de konkrete 

tal og vi kan forstå på Færdsels-

styrelsen, at de snart er klar til 

at indhente de nødvendige data 

fra kørselskontorerne”, fortæller 

direktør i Dansk Taxi Råd, Trine 

Wollenberg og fortsætter:

”Overordnet set er vi tilfredse 

med loven. De udfordringer vi har 

oplevet, handler om priserne. De 

landsdækkende kørselskontorer 

som f.eks. Dantaxi må kun have 

et enkelt prissæt, men der er jo 

væsentlig forskel på at køre taxi 

i København og andre steder i 

landet. Derfor er der behov for 

en mere fleksibel prissætning”, 

forklarer DTR-direktøren. 

DTR mener også, der er behov 

for at stramme op omkring de 

kvartalsvise lodtrækninger om 

tilladelser til erhvervsmæssig 

persontransport:

”Når man ser på forarbejderne 

til loven, så står der rent faktisk, 

at en ansøger maksimalt må 

søge om 20 tilladelser og kigger 

man nærmere på mange af IVS-

selskaberne, så er stifteren en og 

samme person i mange selska-

ber. Det har jo slet ikke været 

formålet med loven og set fra 

Kontakt TaxiMiniBus Danmark på mail: taxi@verting.dk

Har du en taxitilladelse eller tilladelse til erhvervs-
mæssig persontransport du ønsker at sælge? 

vores side er der tale om et hul i 

loven, som bør blive lukket”.

Forrang til nul-emissions 
biler
På spørgsmålet om vognmænd 

med grønne biler skal have for-

rang til nye tilladelser, forklarer 

Trine Wollenberg således:

”Der står i regeringens klima-

plan, at man vil give forrang til 

dem, der stiller op med en nul-

emission taxi. Men der er lavet en 

overgangsordning, fordi den har 

et formål, der sikrer en ordentlig 

indfasning af den nye taxilov. Vi 

ønsker at bevare overgangsord-

ningen og synes, at en eventuel 

forrang til biler med nul-emission 

skal tages fra den nuværende 

pulje på 500 årlige nye tilladelser 

og ikke lægges oven i puljen”. 

"DTR ønsker en mere fleksibel prissætning.
De landsdækkende selskaber bør have mere 
end et enkelt prissæt, da der er forskel på at 
køre taxi i København og andre steder i lan-
det", påpger DTRs direktør, Trine Wollenberg.



Udfyld formularen på 
dantaxi4x48.dk/bliv-taxavognmand/

BLEV DIT NUMMER UDTRUKKET?
VÆLG DIN NYE FREMTID MED OMTANKE 

BLIV EN DEL AF EN LANDSDÆKKENDE SUCCES
BLIV VOGNMAND I DANTAXI 4X48



Transportordfører for Socialdemo-

kratiet, Rasmus Prehn, ser ingen 

grund til at ændre meget i den 

nye taxilov i forbindelse med den 

forestående politisk aftalte evalu-

ering af taxilovens første års virke.

Tilfredshed med taxiloven
”Vi er i Socialdemokratiet 

meget tilfredse med taxiloven 

og har ikke nogen stor ambition 

om at lave en masse om. Den 

nye taxilov har tjent det formål, 

den skulle i forhold til at få noget 

orden på branchen. Herunder 

at få stoppet social dumping og 

skattesnyd. Nu er der så opstået 

nogle nye ambitioner i forhold til 

klima og miljø og kan vi tænke 

dem ind, så gør vi gerne det”, 

erklærer transportordføreren for 

Socialdemokratiet.

Rasmus Prehn har fulgt debat-

ten om de høje juletakster og vil 

ikke afvise, at det kan være en 

problemstilling, der skal kigges 

nærmere på.
Socialdemokratiet er klar til at tænke nye 
ambitioner ind i taxiloven i forhold til klima 
og miljø, erklærer transportordfører Rasmus 
Prehn(S).

En ny danskudviklet app til sam-

kørsel i taxa i Storkøbenhavn er 

blevet lanceret. Med CabShare-

appen på mobilen kan brugerne 

finde andre potentielle taxikunder, 

som skal i samme retning. 

Målet er, at appen i løbet af få 

måneder udbredes til de store 

byer i Danmark, herefter introdu-

ceres appen i de europæiske 

hovedstæder.

”Det sker alt for ofte, at taxaer-

ne kører lange ture fra lufthavnen 

eller indre by i København med 

kun én enkelt passager i bilen. 

Det kørselsmønster vil CabShare 

gerne ændre og samtidig bidrage 

til at reducere trafiktrængslen i 

Storkøbenhavn og andre større 

danske byer”, lyder det i en kom-

mentar fra Cabshares direktør 

Henrik Paltoft.

Solide besparelser
Før brugeren accepterer at køre 

turen med andre, viser CabShare-

appen besparelsen ved den sam-

lede transportlængde, når turen 

deles med op til tre andre med-

passagerer. Baseret på et meget 

omfattende datamateriale konklu-

derer CabShare, at besparelsen 

i kroner typisk er i omegnen af 

30-60 procent for den enkelte 

passager. Brugeren betaler først 

10 kroner for CabShares service, 

når man accepterer appens 

ruteforslags prioritering samt den 

samlede beregnede besparelse.

CabShare har designet appen, 

så passagererne kan finde hinan-

den og bekræfte, at de gerne vil 

køre sammen. Der er defineret 

et antal virtuelle meeting-points 

i København, hvor passagererne 

mødes for at køre sammen. Alle 

meeting-points ligger på centrale 

strategiske placeringer. Det er 

også muligt for brugerne at finde 

egne meeting points via appens 

indbyggede chatfunktion. 

Endvidere er det også muligt at 

definere, hvem man foretrækker 

at køre med f.eks. mænd, kvinder 

eller bestemte aldersgrupper. 

Appen fungerer på alle platfor-

me og er uafhængig af bestemte 

taxaselskaber, så passagererne 

kan frit vælge at køre med præcis 

det taxaselskab, som de finder 

mest attraktivt.

Ny app til taxadeling
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BUS

Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

Salg: Sjælland
Mark Petersen 
Tlf. +45 4020 3680
mp@busimport.dk

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
Tlf. +45 7356 1445

Bemærk: Den anførte pris er for standard opbygning. Den viste model kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen.     •     Der tages forbehold for trykfejl

Ny minibus 
- efter dine ønsker og behov

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz
Sprinter 314 CDI

 Fra                
kr. 350.000,- 

eksl. moms

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift 

Kontakt:

Vejstruprød Bus Import   •  Kongensgade 38   •  6070 Christiansfeld   •  Tlf. 74 56 13 26   •  www.vbi-group.eu

Salg:
Dan Pedersen 
Tlf. +45 4035 6252
dbp@busimport.dk

Salg:
Svend Pedersen 
Tlf. +45 4017 4791
sp@busimport.dk

M1 stol - Komfort sæde

Ekstra bred og med ekstra vip

Lettere sygetransport - Type 6 biler
Multifunktionsrat & 7” touch skærm

Til styring af fartpilot, distronic, radio, telefon & medie.

VBI annonce 2018.indd   1 19-09-2018   15:29:48
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Midler til en forundersøgelse af 

en fast forbindelse over Kattegat, 

aftale om den videre proces for 

drøftelser af fremtidige priori-

teringer for infrastruktur, højere 

hastighedsgrænser for lastbiler 

uden for tættere bebyggede 

områder og på motortrafikveje  

samt et overhalingsforbud for last-

biler, lette og tunge vogntog på 

en række tosporede motorveje. 

Det er nogle af de initiativer, som 

indgår på transportområdet i den 

netop offentliggjorte finanslov for 

2019.

Regeringen og Dansk Folke-

parti har indgået en finanslovsaf-

tale for 2019 og er enige om, at 

parterne i starten af 2019 på bag-

grund af et oplæg fra regeringen 

vil se på en infrastrukturplan med 

fokus på veje. 

I forlængelse heraf indeholder 

aftalen blandt andet midler til op-

datering af en række VVM-under-

søgelser og beslutningsgrundlag 

for en række anlægsprojekter: 

Transport på 
finansloven

Undersøgelserne vil sammen 

med en lang række allerede 

udarbejdede eller besluttede 

VVM-undersøgelser og beslut-

ningsgrundlag bidrage til at sikre, 

at kommende beslutninger om 

infrastruktur er baseret på et ak-

tuelt og retvisende grundlag om 

f.eks. anlægsoverslag, samfunds-

økonomiske gevinster mv. 

Regeringen og Dansk Folke-

parti vil desuden hæve hastig-

hedsgrænsen fra 70 km/t til 

80 km/t for lastbiler uden for 

tættere bebyggede områder og 

på motortrafikveje for at fremme 

mobiliteten og sikre bedre vilkår 

for transporterhvervet. Det vil 

mindske hastighedsspredningen 

mellem lastbiler og personbiler og 

dermed personbilers behov for at 

overhale lastbiler, hvilket isoleret 

set gavner trafiksikkerheden. 

Samtidig fastholdes hastigheds-

grænsen på 70 km/t i timen på 

de strækninger, hvor en øget 

hastighed ikke er forsvarlig. Der 

afsættes derfor midler, så der kan 

nedskiltes på relevante kommu-

nale og statslige veje.  

Derudover vil regeringen og 

Dansk Folkeparti udvide det 

eksisterende overhalingsforbud 

for lastbiler til også at gælde lette 

og tunge vogntog. Det udvidede 

forbud skal gælde på yderligere 

270 km af landets 2-sporede mo-

torvejstrækninger. Formålet er at 

skabe en mere rolig trafikafvikling 

på en række 2-sporede stræknin-

ger med høj trafikintensitet.

Endelig vil partierne igang-

sætte en forundersøgelse af en 

fast forbindelse over Kattegat. For-

undersøgelsen vil være den første 

konkrete planlægningsundersø-

gelse af en Kattegatforbindelse 

og vil kunne give et billede af, 

hvordan en fremtidig forbindelse 

potentielt kan se ud.
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•   Vejforbindelse til Stevns

•   Opgradering af E55 ved Nykøbing

•   Omfartsvej ved Mariager 

•   Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted

•   Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing

•   2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen

•   Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse

•   Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen

•   Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen 

    (3. etape)
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Det er helt sikkert billigere at skifte til Datalogistic
end at opdatere jeres gamle system

 
- Punktum!

Snup røret - ring 5050 5107 eller mail olsen@datalogistic.eu

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107 

Opfylder kravene i den nye taxilov
 - Basta!



Vi kan tilbyde nye vognmænd med universaltilladelse forskellige fordelagtige modeller, alt efter 
hvordan du ønsker at køre taxi. Vil du køre flex til dagligt på din egen aftale og taxi i weekender-
ne, så har vi en løsning. Vil du køre taxi 24/7 eller midt i mellem – så har vi også en model!
Vi tilbyder samarbejde på forskellige måder:

A-biler: Fuld adgang til bestilte ture i dit område (inkl. TMS-udstyr). Adgang til medlemskab i 
 foreningen der ejer selskabet - få indflydelse på dit eget taxiselskab. 
 A-biler får turtilbud før B og C biler og har adgang til TMS-udstyr inkl. fiskal-udstyr 
 og betalingsterminal. Pris: kr. 3.800,- pr. måned og 4,75% af den kreditomsætning vi  
 håndterer.

B-biler: Delvis adgang til bestilte ture. Du kan køre dine egne flexaftaler. Du køber selv 
 udstyr inkl. fiskal-udstyr og betalingsterminal.
 Pris: kr. 2.600,- pr. måned og 6% af den kreditomsætning vi håndterer.

C-biler: Reduceret adgang til bestilte ture. Du kan køre dine egne flexaftaler. Du køber 
 selv fiskal-udstyret gennem os inkl. betalingsterminal.
 Pris: kr. 1.350,- pr. måned og 10% af den kreditomsætning vi håndterer.

Har du brug finansiering kan 4x27 også være behjælpelig.

Er du ny vognmand - eller er du træt 
af ikke at vide hvad du skal betale?
Selv om vi ikke er det største selskab i København, er Taxi 4x27 stadig et 
billigt selskab at køre i. Her er vognmanden medbestemmende over 
sin egen forretning - ingen topstyring! 

Vi har fokus på at holde pladslejen i bund og ikke på at oparbejde et 
kæmpe overskud på chaufførerne og vognmændenes bekostning!



Kontakt: 
Direktør Thomas RB Petersen
for yderligere information på:
tp@taxi4x27.dk 
eller mobil 27 27 27 00

Salgschef Per Hansen
 ph@taxi4x27.dk eller mobil

21 25 13 32

I Taxi 4x27 trækker vi ikke rabatter på taximeteret efter at turen er kørt. 
Vores takster gælder for alle. Storkunder kan naturligvis få faktura-rabatter, 
men ikke på taximeteret! Når vi forhandler kundeaftaler, afregner vi det 
beløb vi får ind for turen til dig 
- INGEN SKJULTE GEBYRER!

For yderligere information kontakt:
Salgschef Per Hansen på 21 25 13 32/ph@taxi4x27.dk eller 
Direktør Thomas RB Petersen 27272700

Se mere på www.4x27.dk/nyvognmand

Ingen skjulte omkostninger og 
”smarte” kunderabatter!

Vi kan tilbyde et ”stand-alone” fiskal-system til dig, der har dit eget 
kørselskontor. Vi kan endda tilbyde det med et ”mini” Call Center, App 
og Dispatch. 

Vil du selv drive Kørselskontor?



ª

Tekst og foto: Tommy Verting

Det er flot og ambitiøst, at rege-

ringen forsøger at sætte nogle 

måltal op, sagde Socialdemokra-

tiets transportordfører, Rasmus 

Prehn med henvisning til Rege-

ringens klima- og luftudspil. Kim 

Christiansen fra Dansk Folkeparti 

var derimod ikke imponeret af 

Regeringens klima- og luftudspil. 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt:

-El-biler er fremtiden og 
taxierne skal gå forrest

Personligt er han ikke tilhænger 

af el-biler, men tror mere på 

brintbiler. Ikke mindst på grund af 

klima-problemet med de mange 

batterier. 

”Først skal batterierne fremstil-

les og senere skal de skaffes af

vejen og så er der hele lade-pro-

blemet, hvor en million el-biler 

skal oplades i år 2030 uden at 

nettet bryder sammen”, påpegede 

Dansk Folkepartis transportord-

fører indledende på Dansk Taxi 

Råds arrangement om el-biler, 

”Spark el-taxi dæk”, der blev afholdt 

i samarbejde med Region Hoved-

staden, E.ON og LeasePlan.

Energi-, forsynings- og klima-

minister Lars Christian Lilleholt (V) 

lagde derimod ikke skjul på, at 

Regeringen ser taxibranchen som 

spydspids for deres målsætning 

om en grøn omstilling i transport-

sektoren. 

”Der kan ikke være tvivl om, at 

vi skal have stoppet salget af nye 

benzin- og dieselbiler. Regeringen 

har sat en skæringsdato for benzin 

og diesel i 2030 og hybrid i 2035. 

Vores ambition er, at taxibranchen 

går forrest og gennemfører om-

stillingen langt før resten af bilpar-

ken og fungerer som et kæmpe-

mæssigt demonstrationsprojekt i 

et udstillingsvindue. En omstillet 

taxibranche vil vise, hvad det vil 

sige at køre grønt og derfor kom-

mer jeres indsats til at spille en 

stor rolle i den samlede omstilling 

af transportsektoren”, erklærede 

Lars Christian Lilleholt og fortalte, 

at Regeringen nedsætter en kom-

mission, der skal komme med 

forslag til, hvordan den samlede 

omstilling i transportsektoren skal 

gribes an efter 2020. 

Ministeren - der i øvrigt privat 

kører i el-bil, lagde også vægt på, 

at EU arbejder benhårdt på, at 

Grønne taxier
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Energi-, forsynings- og klimaminister Lars 
Christian Lilleholt lagde ikke skjul på, at 
Regeringen ser taxibranchen som spydspids 
for deres målsætning om en grøn omstilling 
i transportsektoren. På billedet præsenteres 
miniteren af DTR-direktør Trine Wollenberg.



ª

bilindustrien forstår, at fremtidens 

biler ikke blot skal være grønne, 

men køre med længere række-

vidde og være billigere i indkøb. 

Fortrin til nye tilladelser?
Spørgsmålet om vognmænd, der 

vil køre el-taxier, skal have fortrin 

ved de kvartalsvise uddelinger af 

nye tilladelser til erhvervsmæssig 

persontransport blev også bragt 

frem.

Rasmus Prehn nævnte to for-

skellige modeller: 

”Enten kan der være frit slag 

for de vognmænd, der vælger at 

køre i el-taxi, således at de kan 

få det antal tilladelser de ønsker, 

eller vi kan vælge at dedikere et 

antal af de 500 årlige tilladelser til 

el-taxier”.

”Vi skal dog finde den rigtige 

balance. Vi skal ikke trække tæp-

pet væk under taxivognmændene. 

Det duer ikke, at vi er nok så am-

bitiøse med henblik på klima og 

el-taxier, hvis ikke vognmændene 

kan få forretningen til at hænge 

sammen. Derfor er jeg glad for, at 

Dansk Taxi Råd laver et arrange-

ment som dette, så vi politikere 

kan blive klædt på med jeres op-

levelser af, hvad der duer og hvad 

der ikke duer”, understregede 

Rasmus Prehn.

Tilskud til grøn omstilling
Kim Christiansen var meget til-

bageholdende med at yde økono-

miske tilskud for at omstille taxi-

branchen til grønt: 

”Hvorfor skal vi fremme en 

bestemt type biler i et eller andet 

klima-vanvid. Vi vil også gerne 

være grønne, men hvorfor skal 

vi med skatteyder-kroner gå ind 

og fremme noget, som måske 

bare skal vokse i sig selv. Når 

bilerne er der og det er rentabelt 

for vognmændene at bruge dem, 

så køber vognmændene bilerne, 

men de gør det ikke før”.

Rasmus Prehn kom ind på, 

at der kunne være en tilskuds-

model, som Regeringen selv har 

antydet det. Ordføreren kom også 

ind på vigtigheden i, at kunderne 

får mulighed for at kunne bestille 

en miljørigtig taxi. 

”Et taxiselskab med det rigtige 

brand kan helt sikkert vinde på 

det. Jeg tror på, at vi skal hjælpe 

udviklingen i gang, men jeg tror 

også på, at udviklingen kommer 

af sig selv”, fastslog Rasmus Prehn. 

Direktør i Dantaxi 4x48, Carsten 

Aastrup bakkede op om en til-

skudsmodel for at få en grøn 

udvikling. Han var ikke tilhænger 

af kortsigtede løsninger med 

fortrinsret til vognmænd med 

grønne biler, da markedet allige-

vel bliver frit om to år. 

”Jeg efterlyser en bæredygtig 

plan, der holder længere end 

blot to år, hvor vi inddrager alle, 

der vil den grønne omstilling. Det 

gælder politikere, bilproducenter 

og os selv. Vi vil gerne levere 

nogle bæredygtige løsninger til 

kunderne. Et økonomisk tilskud vil 

være rigtig fint. Det har virket ret 

effektivt i Amsterdam”, påpegede 

Carsten Aastrup.

Tore Harritshøj, adm. direktør 

i E.ON Danmark, var også tilhænger 

af tilskud, men ikke til at opsætte 

flere el-standere. Han ville derimod 

give pengene videre til køberne, 

fordi der er behov for at få flere 

biler på vejene:

”Volumen på vejene er meget 

afgørende for at få økonomi i det 

her. En pulje til at få taxier på el, 

vil være det bedste, der kunne 

ske lige i øjeblikket, men det vil 

også hjælpe, hvis kommuner og 

stat vælger at prioritere i deres 

udbud”.

Fra venstre ses direktør i E-ON Danmark Tore Harritshøj, direktør i dantaxi 4x48 Carsten Aastrup, transportordfører for Socialdemokratiet Rasmus Prehn og 
transportordfører for Dansk Folkeparti Kim Christiansen.

MILJØ

Grønne taxier

TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER  15



16  TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER - 18

I forbindelse med den ny taxilov 

af 2018 er kravene til løn- og 

arbejdsvilkår skærpet hos sel-

skaber, som har erhvervet den 

nye universelle tilladelsestype. 

Selskaber skal nu tilbyde løn- og 

arbejdsvilkår for chauffører, som 

er sammenlignelige med en 

række specifikt nævnte overens-

komster på markedet. For ikke at 

stille selskaber, som afgiver tilbud 

på flextrafik med nye tilladelser 

ringere end dem som afgiver til-

bud med gamle tilladelser, er det 

før udbuddet besluttet, at begge 

typer skal leve op til de nye krav. 

Derfor er tilbudsgiverne blevet 

bedt om at angive på tro og love, 

hvilken overenskomst de følger 

for deres ansatte chauffører. 

Hvis de angiver ”Andre løn- og 

arbejdsvilkår”, vil Midttrafik bede 

selskaberne om at forklare og 

dokumentere, at de lever op 

til sammenlignelige vilkår. Om 

nødvendigt vil der blive trukket på 

ekspertise hos arbejdsmarkedets 

parter for at afgøre, om de til-

Midttrafik - Udbud af garantivogne og variable vogne

75 vognmandsforretninger med 
lave priser skal kontrolleres

budte løn og arbejdsforhold lever 

op til kravene. 

Henholdsvis 26. oktober og 

23. november skulle selskaberne 

have indsendt oplysninger om 

tilladelser til de vogne, de har fået 

tildelt. Administrationen hos Midt-

trafik sender herefter selskaber 

med lave priser til kontrol hos 

den udstedende myndighed. Det 

drejer sig om 75 selskaber. 

Midttrafik har i samarbejde med 

FynBus og Sydtrafik gennemført 

udbud af flextrafik. Udbuddet 

omhandler både garantivogne og 

variable vogne. 

Udbuddet er Midttrafiks sjette 

udbud af garantivogne, FG6 og af 

variabel flextrafik, FV6. 

I 2018 udgør Region Midtjyl-

lands og kommunerne i regionen 

samlede udgifter til vognmands-

betaling i Flextrafik 222.3 mio. 

kroner. 

FG6 - FlexGaranti 
Der er udbudt 88 garantivogne 

for en 2-årig periode. I FG5 blev 

der udbudt 81 garantivogne. 

Der var ved tilbudsfristen d. 

17. august modtaget 666 tilbud 

fra 37 selskaber. Der blev i gen-

nemsnit indsendt 18 tilbud pr. 

tilbudsgiver fordelt over selskaber, 

der byder på en enkelt vogn 

til selskaber, der byder på alle 

vogne. 

Alle selskaber blev bedt om 

at indsende en serviceattest 

inden endelig kontraktindgåelse. 

Ved serviceattesten kontrolleres 

der i strafferegister, for betaling 

af ydelser til offentlige instanser 

med mere. 

14 selskaber har fået tildelt 

de 88 garantivogne. Selskabet 

Munkebo Taxi har alene vundet 

23 vogne. Hos både FynBus 

og Sydtrafik har Munkebo Taxi 

vundet halvdelen af de udbudte 

vogne, hvilket var det maksimale 

en enkelt leverandør kunne vinde, 

jf. betingelserne i udbuddet. 

FV6 - FlexVariabel 
Udbuddet af variable vogne 

foregik forskudt for udbuddet af 

garantivogne (FG6) for at give 

vinderne af garantivogne mulig-

hed for at byde deres garantivogn 

ind som variabel vogn, når rådig-

hedsperioden som garantivogn 

ophører. Hermed kan den enkelte 

vogn udnyttes bedre til gavn for 

både trafikselskab og vognmand. 

I den variable kørsel tilbyder 

den enkelte vognmand at stille 

sin vogn til rådighed for trafiksel-

skabet for en fast timepris og et 

fast hjemsted. Vognmanden kan 

også vælge at benytte sin vogn til 

andre formål, hvormed den ikke 

står til rådighed for trafikselskabet. 

Står vognen til rådighed, tildeles 

vognen kørsel af trafikselskaber-

nes driftssystem, som automatisk 

vælger de billigste ture til den 

givne bestilling af kørsel. Trafik-

selskaberne vælger indenfor en 

ramme alle de selskaber, som 

opfylder udbudsbetingelserne, og 

dermed har fået en rammeaftale. 

Ved tilbudsfristen den 28. 

september indkom der 1.261 
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tilbud, heraf 45 på vogngrupper 

fra 176 selskaber. Det betyder, at 

der i gennemsnit blev indsendt 

syv tilbud pr. tilbudsgiver. I alt er 

der potentielt 1.631 vogne til 

rådighed. I realiteten er tallet min-

dre, da selskaberne fra dag til dag 

kan vælge hvor mange vogne, 

de stiller til rådighed. Ca. 2/3 

af tilbuddene i den nuværende 

driftsperiode har været åbnet. 

Alle selskaber er blevet bedt 

om at indsende en serviceattest 

inden godkendelse til indgåelse af 

rammeaftale. 

Af Morten Dam, Karrebæksminde

Vil du fortsætte med at være 

passivt vidne til at branchen bliver 

ødelagt af politikernes passive 

holdning til massiv lønnedgang 

og dårlige arbejdsforhold? 

Massiv lønnedgang skal 
ikke tolereres
Politikerne har med den nye taxi-

lov åbnet op for at flere tusinde 

chauffører snart ikke kan leve af 

den løn, de får ved at køre taxi. 

Deres arbejdsdage bliver længere 

og længere, alt imens politikerne 

går rundt og føler at de har gjort 

en samfundsnyttig indsats.

Branchen er på 
katastrofekurs
Taxiloven skulle ifølge politikerne 

give mere konkurrence, billigere 

priser og mere gennemsigtighed. 

Dette er ikke sket. Tilstandene i 

branchen er allerede nu på kata-

strofekurs. Alle slås for at overleve 

og vi er kun i starten af den enor-

me tilstrømning af nye tilladelser, 

Manifestation

Det gælder din fremtid!
Mød op på Christiansborg Slotsplads onsdag den 2. januar kl. 10-12

der fortsætter i flere år fremover.

Der må handles nu
Utilfredsheden og utrygheden 

blandt chaufførerne bliver større 

for hver dag og det er ikke nok 

at beklage sig over tilstandene til 

kollegaen på holdepladsen!  Det 

er nu, der skal handles, før det er 

for sent!

Massiv lønnedgang
Nye tilladelser strømmer ud uden 

tanke på at chaufførerne lider under

en massiv lønnedgang og en ar-

bejdsdag på 12+ timer. Chauffører 

oplever allerede nu en løn, der 

ligger under en 16-årig flaskedrengs 

i Irma. Vi vil alle gerne give en god 

service til borgerne, men vi bliver 

betalt langt under mindstelønnen. 

Det hænger ikke sammen og nu 

går den ikke længere! 

Mød op!
Alle chauffører, der ønsker at få 

eller bevare en fremtid i taxibran-

chen, opfordres hermed til at 

møde op onsdag den 2. januar 

2019 fra klokken 10-12 med/

uden deres vogn for at lægge 

pres på politikerne. 

Hold pause i 2 timer. 
Når hotellerne ikke kan få vogne 

til deres gæster og lufthavnens 

rejsende strander i terminal 3, er 

politikerne nødt til at lytte til os! 

Uden taxier bryder det sammen, 

så chauffører og vognmænd fra 

alle selskaber opfordres til at 

møde op! 

Lad os for én gangs skyld 
stå sammen. Det gælder 
vores levebrød!
Transportministeren opfordres 

forinden til at møde taxibranchen 

på slotspladsen, hvor pressen vil 

være inviteret! Personligt vil jeg 

være på plads til at møde trans-

portministeren og tale på bran-

chens vegne. Københavns politi, 

transportminister Ole Birk Olesen, 

sociale medier, TV og trykte medier 

vil blive adviseret om den kom-

mende manifestation. 

Opfordring

Læs videre næste side
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Af Bo Weye, 3F - Københavns Chauffører

Som udgangspunkt kan jeg sag-

tens forstå Morten Dam’s frustra-

tioner over branchens udvikling, 

men jeg finder det passende at 

opfordre til især to ting. 

1)  Overhold overenskomsten

2)  Overhold arbejdsmiljøloven

Først og fremmest, så er udvik-

lingen blandt chaufførerne alene 

baseret på, at de IKKE bliver af-

lønnet efter en gældende repræ-

sentativ kollektiv landsdækkende 

overenskomst. Kræv af vogn-

mændene, at overenskomsten 

bliver overholdt. Her er der indført 

enten fast grundløn eller en ga-

rantiløn, så er det i hvert fald ikke 

chaufførerne, der bliver taberne. 

Alle overenskomster er på 37 

timer pr. uge.

Overhold reglerne for 
arbejdstid
Der er 3 lovfastsatte regler om 

Overhold overenskomsten og 
arbejdsmiljøloven

Opfordring til Morten Dam:

arbejdstid: 11-timers reglen, reglen 

om et ugentlig fridøgn og 48-

timers reglen.

1. 11-timers reglen” fastslår, at 

den ansatte har krav på hvile i 11 

timer inden for 24 timer.

2. Arbejdsmiljøloven fastsætter 

desuden, at den ansatte har krav 

på et ugentlig fridøgn.

3. ”48-timers reglen” fastslår, at 

arbejdstiden over en periode på 

fire måneder højest må udgøre 

48 timer i gennemsnit per uge. 

Den ugentlige arbejdstid kan 

således være længere i nogle 

uger, hvis den kompenseres med 

kortere arbejdstid i andre uger.

 Arbejdsgiveren har altså en pligt 

til at sikre, at overtrædelse af den 

lovbestemte 48-timers-regel ikke 

finder sted. Sker dette ikke, er 

medarbejderen berettiget til en 

godtgørelse. Uanset at medar-

bejderen frivilligt har påtaget sig 

arbejdsopgaverne, vil arbejdsgive-

ren være ansvarlig.

Det må være vognmændene 

selv, der kræver, at kørselskonto-

rerne ikke lukker flere nye vogne 

ind, end økonomien kan holde 

til. Det skal da ikke være chauf-

førerne, der bærer byrden.

I forhold til Morten Dam’s kritik 

af den manglende konkurrence, 

billigere priser og gennemsigtig-

hed, så er branchen i øjeblikket 

i en overgangsfase. Nogle har 

stadig gamle tilladelser og andre 

har nye. Nogle bestillingskontorer 

er konverteret andre ikke, og jeg 

tillægger det nogen betydning, at 

branchen stadig er i en omstil-

lingsfase. 

Men en branche, som kun kan 

overleve ved lovovertrædelser 

og manglende overholdelse af 

overenskomster, er ikke værd at 

rede!

Chauffør ønsker at købe en tilladelse til 
erhvervsmæssig persontransport

Formidling via TaxiMiniBus Danmark på 
mail: taxi@verting.dk

Manifestation



Toyota Prius
Mellemklasse sedan. Solide køre - 
egen skaber og super driftsøkonomi.

Toyota Auris Touring Sport
Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”. 

Toyota RAV4
Stor SUV (Sport Utility Vehicle).  
Høj indstigning og godt overblik.

Toyota Prius+
Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle).  
7 sæder og plads til masser af bagage.

+ Med en Toyota Hybrid som taxi, skal du ikke betale grøn ejerafgift

+ Særdeles attraktive priser, der er inkl. drivlinje garanti

+ En hybridbil er oplagt til taxikørsel, da den lader op under kørslen/nedbremsning

+ Med en leasingaftale kan man skifte til en ny bil hvert 2. år og 0 kr. i udbetaling

+ Fremtiden tegner til, at mange storbyer lukker ned for kørsel med dieselbiler

Toyota Hybrid TAXI

Sms HYBRID til 1919 for mere information om 
Toyotas TAXI-program. Så ringer vi dig op.1

Se mere på toyota.dk/taxi

HYBRID

1 Alm. smstakst. Du giver samtidig tilsagn om Toyota Danmark A/S må 
gemme dit telefonnummer til formålet og kontakte dig pr. telefon. Toyota 
behandler dine data i overensstemmelse med Toyotas privatlivspolitik,  
som du kan finde HER
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FN’s Klimatopmøde, COP24, har 

indbudt  Ærø til at holde oplæg 

om verdens længst sejlende el-

færge, Ellen, som bygges på Søby 

Værft på Ærø. 

Ellen er teknologisk i front og 

banebrydende for den grønne 

omstilling af skibsfarten. El-færgen 

forventes klar til at sejle mel-

lem Søby på Ærø og Fynshav i 

Sønderborg Kommune til foråret 

2019. 

Bud efter Ærø 
til FN’s klima-
topmøde

Ellen er en 100 % eldreven mel-

lemstørrelse færge for passagerer 

og biler, lastbiler og anden last. 

Målet er at fremme energieffektiv, 

CO2 neutral og forureningsfri 

vandbåren transport på ø-ruter og 

i kystnære farvande i og udenfor 

Europa.

Taxivognmand Jannick Thrue har 

fået godkendt en ansøgning hos 

Færdselsstyrelsen om at etablere 

kørselskontor i Grenaa under 

navnet, Ny Landtaxi. Dermed er 

han foreløbig den eneste af lo-

kalvognmændene i Grenaa, som 

ikke bliver tilsluttet enten Dantaxi 

eller DK-Taxi i Randers.

Jannick Thrue fortsætter der-

med sin lokale taxiforretning med 

to biler, som han dog endnu ikke 

har konverteret. Han lægger vægt 

på at betjene det lokale samfund 

på Djursland og har tidligere 

Nyt kørselskontor 
på Djursland

samarbejdet med andre lokale 

landvognmænd på Djursland.

”Fra nytår er der ikke længere 

noget, der hedder Grenaa Taxa. 

Tre af de seks vogne er underlagt 

DK-Taxi i Randers og de andre tre 

bliver tilsluttet Dantaxi. Men jeg 

fortsætter og vil stadig være at 

finde blandt de lokale i lokalsam-

fundet. Det er for mig en meget 

vigtig opgave og hvis der er andre 

vognmænd, der vil være med, 

er jeg åben over for, at de også 

deltage i det nye kørselskontor”, 

siger Jannick Thrue. Han er dog 

Jannick Thrue er åben over for, hvis andre landvognmænd skulle finde det interessant at indgå 
et samarbejde via kørselskontoret, Ny Landtaxi.



Nyt kørselskontor 
på Djursland

ikke i tvivl om, at det kan blive lidt 

op ad bakke, når der skal hamles 

op med nogle af de større spillere 

på markedet:

”Hvor der er en vilje, er der 

også en vej og det gælder om at 

have de bedste mennesker med 

på futtoget. Der er ikke kørsel nok 

til alle, men jeg tror, det er værd 

at satse på, at jeg er en lokal 

vognmand, der støtter op om 

det lokale samfund og bevarer 

personligheden i, at kunderne kan 

ringe til en lokal vognmand, som 

de kender og ved en del om. Det 

er noget af det, folk i mit område 

værdsætter. De ønsker ikke at tale 

med en dame, der sidder i en by 

lagt væk, når skal bestille en lokal 

taxi. De vil hellere snakke med 

den lokale chauffør, der sidder 

bag rattet i bilen. Han ved præcis, 

hvornår han kan være fremme 

hos kunden. Med god service 

og lokalkendskab har jeg en god 

chance for at det lykkes”, slutter 

Jannick Thrue.

Trafikstyrelsen har for 2019 ud-

meldt et takststigningsloft på 2 

procent. Takststigningsloftet sætter 

begrænsninger for, hvor meget 

trafikselskaberne må hæve takst-

erne den 20. januar 2019. I bud-

getforslaget for Midttrafik for 2019 

er det forudsat, at det fulde takst-

stigningsloft udnyttes. 

Som en del af Takst Vest er det 

aftalt, at trafikselskaber og togope-

ratører skal have fælles periode-

kort, og derfor samme takster for 

disse. Det fremlagte takstforslag 

Takststigninger i Region 
Midt rammer enkelt-
billetter

for periodekort er derfor udarbej-

det i samarbejde med DSB og 

ARRIVA-tog. 

Desuden er der i forbindelse 

med Takst Vest en række bindin-

ger i takstfastsættelsen, bl.a. om 

relationen mellem takster for pe-

riodekort og rejsekort/mobilklip-

pekort. Det fremlagte takstforslag 

overholder alle disse bindinger. 

Midttrafik har netop vedtaget ud 

over de aftalte takststigninger på 

periodekort - at takststigninger 

denne gang lægges på enkeltbil-

letter. Det skyldes bl.a., at enkelt-

billetter ikke havde takstændringer 

i forbindelse med etableringen 

af Takst Vest og at taksten for en 

2-zoners enkeltbillet senest blev 

ændret i 2011. Endvidere under-

støttes en udvikling om at flytte 

kunder over på mere digitale 

betalingsformer i form af rejsekort 

og mobilapp.

TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER  21



22  TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER - 18

Søndag den 8. december får Bio-

tekbyen Kalundborg og Nordvest-

banen en ny togstation, Biotek-byen 

Kalundborg Øst.

Stationen ligger halvanden 

kilometer fra centrum midt i det 

store industri- og byudviklings-

område i den østlige del af byen. 

Herfra bliver der nu hurtig adgang 

til og fra blandt andet rådhuset, 

Indvielse af Danmarks nye togstation

Biotek-byen 
Kalundborg Øst

Novo Nordisk og Novozymes, 

processkolen samt det nye ud-

dannelses- og innovationscenter 

Knowledge Hub Zealand.

 Biotek-byen Kalundborg Øst 

får tog en gang i timen og på 

forpladsen er der arealer til cykel-

parkering, en buslomme og en 

parkeringsplads til cirka 100 biler. 

Det giver dermed især pendlerne 

bedre mulighed for at benytte 

toget som en del af turen til og 

fra arbejde.

Banedanmark har stået for 

byggeriet af stationen, og har 

sammen med Kalundborg Kom-

mune og Novo Nordisk finan-

sieret byggeriet af Biotek-byen 

Kalundborg Øst Station, der i 

begyndelsen forventes at få godt 

200 daglige passagerer.

Første spadestik til Biotek-byen 

Kalundborg Øst blev taget i 

september.

TAXAIMPORT Behimo A/S
- Find selv bilen og lad os gøre arbejdet!

Markedets bedste priser, langt billigere end du regner med - Kontakt os idag.

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

Behimo A/S
DK-6200 Aabenraa

Se vores biler på www.taxaimport.eu



Regeringen fremlagde tirsdag 

9. oktober 2018 sit klima- og 

luftudspil kaldet ”Sammen om 

en grønnere fremtid”. I udspillet 

fremgår en række målsætninger 

som har indvirkning på Movias 

miljømålsætninger og kan betyde, 

at der i Movia må arbejdes med 

kortere kontraktperioder uden 

krav om nulemission. 

I udspillet er målsætningerne, 

at nye busser i 2020 skal være 

CO2-neutrale. I 2025 må nye 

busser i byerne hverken udlede 

luftforurening eller CO2. Fra 2030 

må ingen busser i byerne udlede 

luftforurening eller CO2. 

Under en temadrøftelse hos 

Movia er der kigget nærmere på 

hovedpointerne i udspillet fra 

Regeringen og sammenhængen i 

Movias miljømålsætninger. 

Kravet om ingen luftforurening 

eller CO-udledning i byerne fra 

2030 betyder, at alle busser i 

byerne skal være nul-emissions-

busser, dvs. el- eller brintbusser 

med den teknologi, der kendes 

i dag. Det er et krav, der kan få 

vidt-gående konsekvenser i alle 

frem-adrettede udbud og mulig-

Regeringens Klima- og luftudspil 
kan betyde kortere kontrakt-
perioder hos Movia

vis for de eksisterende kontrakter, 

der allerede er indgået i forbin-

delse med de seneste udbud 

A16 og A17. 

Konsekvensen vil være, at 

Movia allerede fra og med det 

næstkommende udbud A18, 

som pt. er under udarbejdelse 

med driftsstart ultimo 2020 og 

medio 2021, skal stille krav om 

nulemission til busser i byer 

for at undgå at få problemer 

med kravet i 2030. Alternativt 

skal der arbejdes med kortere 

kontraktperioder uden krav om 

nul-emission. 

Udfordringen ligger i, at kon-

trakterne afhængigt af den leve-

rede kvalitet kan løbe i op til 12 

år og således længere end 2030, 

og da kravet er gældende for alle 

busser i byer, skal kontrakter på 

busser med lokal emission i byer 

potentielt ophæves før tid med 

store omkostninger for kommu-

nerne/regionerne til følge. I de 

netop afsluttede udbud A16 og 

A17 indgår busser med lokale 

udledninger. Disse kontrakter kan 

afhængigt af den leverede kvalitet 

løbe op til primo/ultimo 2031. 

Forventer ingen problemer 
med skifte til grønne taxier
En stramning af energikravene til 

nye taxier i 2019, 2022 og 2025, 

så ingen nye taxier udleder CO2 

eller luftforurening fra 2025 skal 

ifølge Regeringen sikre, at den 

grønne omstilling er fuldt gennem-

ført inden 2030. Regeringen for-

venter at omsætningen i taxiflåden 

medfører, at den 

grønne omstilling 

er fuldt gennem-

ført inden 2030. 

Herudover vil 

Regeringen 

give fordele for 

grønne taxier. 

Movias 

forventninger 

er, at taxi-

branchen 

af sig vil 

være langt 

i omstilling 

til nule-

missions-

køretøjer 

i 2025 

og at 

omstil-

lingen vil være gennemført inden 

2030. Movia mener ikke Rege-

ringens krav bør give anledning til 

udfordringer for Movia i forhold til 

Flextrafik. Når Regeringen vil give 

fordele til grønne taxier forventes 

det, at skubbe taxabranchen til 

egenhændigt at fremskynde omstil-

lingen til grønne køretøjer. 
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Tekst og foto: Tommy Verting

Snart vil Taxi 4x27s gule taxier 

også være at finde i Sønderborg 

og spørger man om årsagen, kom-

mer svaret prompte: ”Vi vil tilbage 

til den gode service, som vi tilbød 

kunderne i det daværende Søn-

derborg Taxa”.

”Vi var nogle vognmænd i Søn-

derborg, der var blevet trætte af

de nuværende forhold vi kører 

under og besluttede os for, at se 

os om efter en anden leverandør

Gule taxier er på vej til at indtage 
Sønderborg

af turformidling. En af vognmæn-

dene kendte Taxi 4x27´s salgschef, 

Per Hansen, som blev kontaktet”, 

forklarer Klaus Hansen, som er 

talsmand for Sønderborg-vogn-

mændene. 

Per Hansen satte gang i en dia-

log og kort tid efter var der aftalt 

det første ud af tre møder, hvor 

vognmændene blev præsenteret 

for, hvad Taxi 4x27 kunne tilbyde.

”Vi fortalte, hvad vi kunne til-

byde og lagde vægt på, at vi ikke 

bare ville rulle en masse ud, men 

understregede, at det er de lokale 

vognmænd, der bestemmer. Det 

tror jeg er meget vigtigt og årsagen 

til, at vi kunne sælge Taxi 4x27 

til vognmændene i Sønderborg”, 

fortæller salgschefen og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vognmæn-

dene bevarer selvstændigheden. 

Sønderborg-vognmændene 

bestemmer selv, hvor meget de 

vil tilbyde i rabat over for kunderne

og de får del i vores landsdæk-

kende aftaler. Vi har også for længst 

sørget for, at der bliver opgaver 

med flexkørsel fra 1. marts næste 

år via vores samarbejdspartner, 

Handicap Befordring. Vi har udstyr 

til byens restauranter, hoteller og 

erhvervsliv, som gør det nemt at

booke en taxi og jeg er sikker på, 

at vognmændene er indstillet på 

at servicere kunderne, så vi kom-

mer godt fra start”, fastslår Per 

Hansen.

Klaus Hansen er glad for at 

Taxi 4x27 har lovet at etablere 

et lokalt Call Center i Sønderborg 

med bemanding i dagtimerne, når 
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Talsmand for Sønderborg-vognmændene Klaus Hansen er glad for, at Taxi 4x27 har lovet at etablere et lokalt Call Center i Sønderborg med bemanding i dagtimerne, når antallet af biler kommer op på 20.



antallet af biler kommer op på 20.

”Vi blev ikke hørt, men kun 

dikteret. Vi kunne ringe og skrive 

til Dantaxi, men tit og ofte vendte 

de aldrig tilbage. Vi vil tilbage til 

den gode service, som Sønder-

borg Taxa tilbød kunderne og 

det tror jeg på, at vi kan via et 

samarbejde med Taxi 4x27, fordi 

de er indstillet på at lytte til os. 

Herved får vi også indflydelse på 

vores hverdag. 

Vi ønsker at være i dialog med 

vores kunder og have indflydelse 

på vores priser og zoneinddeling. 

Samarbejde er meget vigtigt. Det 

duer f.eks. heller ikke, at vi holder 

stille i længere perioder og venter 

på ture i pladserne og får at vide 

fra kunderne, at de har oplevet 

lange ventetider i telefonen”, 

understreger Klaus Hansen og 

fortsætter:

”Pladslejen ved Taxi 4x27 er 

skruet bedre sammen end vi har

været vant med. Vi får en grund-

pladsleje på plus en procentsats 

for administration af kontokørsel” 

fortæller Klaus Hansen, som er 

klar til at arbejde for at nå de 20 

vogne, der skal til for at få etable-

ret et lokalt bemandet Call Center 

i Sønderborg.

Konverterer ved skift
Sønderborg Taxa blev lagt ind 

under Dantaxi i 2011 og vogn-

mændene fik et nært samarbejde 

med kollegerne i Aabenraa, hvor

der var lokalt Call Center under 

Dantaxi. Forinden havde Sønder-

borg-vognmændene samarbejdet 

med Randes Taxa i ca. fem år. 

Skiftet fra Randers Taxa til 

Dantaxi vakte en del opsigt, da 

det blev foretaget uden varsel og 

uden overholdelse af en kontrakt-

lig opsigelsesperiode. Det blev 

dyrt for Sønderborg-vognmænde-

ne, som måtte til lommerne, da 

Randers Taxa fik juridisk medhold 

i, at de havde krav på betaling 

som følge af en kontraktlig opsi-

gelsesperiode. 

Det kommende skift bliver 

nemmere for Sønderborg-vogn-

mændene og vil blive udført i 

forbindelse med en konvertering 

af de nuværende taxitilladelser 

til tilladelser til erhvervsmæssig 

personbefordring.

 

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde 

 

Dantaxi 4x48 montering & service 

Taxa 4x35 montering & service 

Taxa eller front view kamera
fra egen import

Bosch diagnose center             
Elekronisk diagnose og fejludmåling  

Varme & Klima service fra 749,00 kr. 
Webasto & Ebersbächer              

garanti- værksted

Vi laver meget mere end dette, se 
mere på www.auto-el-specialisten.dk

Sønderborg
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Taxi 4x27 står over for et salg og 

køberen er svenske Cabonline. 

Bestyrelsen i Taxi 4x27 har man-

dag den 3. december tilsluttet sig 

et aftalegrundlag om salget og 

taget beslutning om, at indkalde 

til en ekstraordinær generalfor-

samling den 17. december med 

salg for øje.

Aftalen med Cabonline er et 

såkaldt ”Letter of Intend” der skal 

danne baggrund for en endelig 

kontrakt om salg af Taxi 4x27 til 

Cabonline. Aftalen sikrer, at alle 

vognmænd, der er medlem af 

vognmandsforeningen inklusive 

vognmænd, der kommer til inden 

underskrivelsen af den endelige 

kontrakt ultimo februar 2019, vil 

få del af den fulde aftale, som 

indebærer pladslejetilskud, bonus 

og garanti. Vogne der kommer 

til herefter, vil i en periode på op 

til 36 måneder få andel i et stort 

pladslejetilskud.

 ”Vi står overfor et marked 

under kraftig forandring i de kom-

mende år. Det bliver ikke lettere 

at drive bestillingskontor/kørsels-

kontor og som jeg ser det, er der 

begrænsede muligheder, hvis 

man ønsker at ånden i Taxi 4x27 

med vognmandsfokus, rimelige 

betingelser og lokalindflydelse, 

skal overleve. Enten investerer 

vognmændene selv i, at selskabet 

kan vækste, eller også indgår vi 

i et partnerskab med en ”store-

bror”, der kan tilføre selskabet 

- ikke kun risikovillig kapital, men 

Taxi 4x27 på vej til 
at blive solgt

også knowhow og ikke mindst 

ture fra deres øvrige forretning. 

Gennemsnitsalderen på vores 

vognmænd er nok for høj til, at 

de vil stille 100.000 kroner på 

højkant hver, for at vi kan udvikle 

selskabet og tilbyde lav pladsleje 

i en 3-årig periode, sådan som 

Cabonline gør det. Så selvstæn-

digheden er desværre nok ikke 

en farbar vej”, lyder konklusionen 

fra direktør i Taxi 4x27, Thomas 

RB Petersen og han fortsætter:

”Cabonline har den risikovillige 

kapital, der skal til og sidder tungt 

på taxibranchen i Norden, hvilket 

vil give kolossale fordele, når der 

skal udvikles forretningskoncepter 

og aftaler på tværs af de nordi-

ske lande. Cabonline ønsker at 

drive Taxi 4x27 videre med de 

strategier om f.eks. at være lokale 

med stor vognmandsindflydelse 

på priser og rabatter mm.”

 ”Med aftalen sikrer vi vores 

vognmænd - nye som gamle, en 

lav pladsleje, så deres omkost-

ninger reduceres kraftigt i den 

periode, hvor alle skal finde deres 

ben i en forandret taxibranche. 

Hos os bliver der ikke en lille kerne 

af vognmænd og direktører, der 

skummer fløden på handlen og 

der er intet hemmelighedskræm-

meri”, understreger Thomas RB 

Petersen, som lover at sende den 

endelige kontrakt til alle vogn-

mænd i selskabet. 

Direktøren mener også, at det 

er den bedste løsning for selska-

bets medarbejdere, da selskabets 

strategier vil fortsætte, ligesom 

væksten sikrer, at jobbene bliver i 

Taxi 4x27. 

”Alle medarbejdere kommer 

med over i Cabonline inklusive 

mig selv og der er ikke lavet en 

speciel aftale om min person 

udover, at jeg følger med på de 

betingelser, jeg er ansat under i 

Taxi 4x27. Men jeg håber da, at 

Cabonline vil gøre brug af mig i 

fremtiden. Foreningen bag Taxi 

4x27 bliver ikke lukket ned, men 

skal være det, vi kalder dialogpart-

ner med selskabet i forbindelse 

med f.eks. prisfastsættelser og 

rabatter”, oplyser Thomas RB 

Petersen og tilføjer:

 “Jeg vil kraftigt understrege, 

at aftalen ikke er endelig indgået 

og først vil være gældende, når 

bestyrelsen har fået generalfor-

samlingens godkendelse til at 

måtte indgå en kontrakt om salg 

til Cabonline. I sidste ende er det

vognmændene, der tager beslut-

ning om at sælge. Personligt 

synes jeg, at bestyrelsen har fået 

hevet et godt tilbud hjem til 

vognmændene", slutter 4x27-

direktøren.

  

Det får vognmændene:

Mere end 100.000 kroner i reduktion i pladsleje: 
✓  Den faste pladslejedel reduceres til 250 kroner pr. uge i 36 
 måneder, svarende til en besparelse for hver vogn på mere 
 end 100.000 kroner i perioden. 
 Finansgebyret fastholdes på 4,75% i hele perioden.

Bonus: 
✓  Der udbetales en bonus på op til 50.000 kroner, hvis 
 selskabet vokser til 500 biler over de næste 4 år fordelt 
 med 20.000 ved 400 biler pr. 1.1.2023 og yderligere 
 30.000 kroner ved 500 biler.

Garanti for samlet pladsleje efter 36 måneder: 
✓  Helt frem til udgangen af 2027 garanterer Cabonline at den 
	 faste	pladsleje	og	finansgebyr	samlet	ikke	vil	overstige	8%	af	
   den ikke-kontante omsætning (kreditkort og konto). 
 I Taxi 4x27 betales der kun afgift af de beløb selskabet 
 håndterer for vognmanden.

Tilbuddet gælder alle vognmænd, der kører i selskabet når 
kontrakten underskrives i februar 2019.
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EU's medlemslande er 
enige om Vejpakken
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen 
forhandlede mandag den 3. december en aftale på 
plads om en ny vejpakke sammen med EU’s øvrige 
transportministre. Vejpakken indeholder blandt 
andet regler om køre- og hviletid og udstationering 
for chauffører. Med aftalen bliver der også indført et 
værn mod systematisk cabotagekørsel og systematisk 
kombineret transport samtidig med, at der fortsat er 
forbud mod lange hvil i førerhuset.

De centrale punkter i den 
nye Vejpakke, som de 
europæiske transportmini-
stre er enige om:

•  De nuværende cabotage
 regler bibeholdes, men
 der indføres en karens-
 periode på fem dage for 
 at bekæmpe systematisk 
 cabotagekørsel.
• Der indføres cabotage
 regler for vejdelen af en 
 kombineret transport.
•  Klare udstationerings-
 regler for chauffører.
•  Tidlig indførsel af den 
 intelligente takograf til at 
 skabe bedre muligheder 
 for kontrol.
•  Opretholdelse af forbud-
 det mod hvil i førerhuset.
•  Regler for varebiler i 
 international transport.

Danmark har haft en række 

centrale prioriteter i forhand-

lingerne og i samarbejde med 

Danmarks ligesindede lande i 

den såkaldte Vejtransportalliance, 

lykkedes det for ministeren at få 

dem til at indgå i det endelige 

kompromis.

”Vi har opnået enighed mel-

lem medlemslandene om at 

sende et klart signal om, at der 

skal skabes mere fair konkur-

rencevilkår i vejtransportsektoren. 

Samtidig bidrager Vejpakken til 

mere ordnede forhold og det 

bliver lettere at håndhæve de fæl-

les regler på tværs af grænserne. 

Fra dansk side lykkedes det os 

at beholde den danske prioritet 

om cabotageregler for vejdelen 

af en kombineret transport i det 

endelige kompromis, hvilket jeg 

ser som en stor dansk sejr. Jeg 

ser frem til de videre forhandlin-

ger med Europa-Parlamentet og 

Kommissionen om pakken, siger 

transport-, bygnings- og boligmi-

nisteren.

Ministeren gik til forhandlinger-

ne med en række kernepriorite-

ter, som han havde fået opbak-

ning til blandt Folketingets partier. 

Blandt kerneprioriteterne var, at 

Vejpakken skal bidrage til mere 

ordnede forhold ved at sikre 

chaufførernes sociale rettigheder. 

Der skal desuden dæmmes op 

for systematisk kombineret trans-

port og cabotagekørsel. Samtidig 

var det helt centralt, at reglerne 

blev enkle, klare og lettere at 

håndhæve. 

Det lykkedes i store træk at få 

gennemført de danske prioriteter 

og aftalen mellem ministrene er 

et stort skridt i retning af bedre 

regler på området. Senere i de-

cember skal Europa-Parlamentet 

blive enige om deres holdning til 

indholdet i Vejpakken, hvorefter 

der skal forhandles mellem de 

forskellige instanser i EU for at 

opnå endelig enighed om en ny 

fælles Vejpakke, der kan træde i 

kraft den 30. juli 2020.

Fakta:
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• R.C. Taxi, Ramazan Canpolat - Valby 
• AB Copenhagen Crew Service ApS, Jannie Agerbak - København  SV    
• ABUSAN Import -Eksport ApS, Abdullah Korkmaz - Søborg
• Kharian IVS, Nadeem Riaz - Kastrup
• Lucyna Reimann - Køge 
• Syed Noor-Ul-Hassan - Brøndby
• Shahid Hussain - Rødovre
• UR Service, Rafay Iqbal Butt - Albertslund
• SHAB A IVS, Raza Ul Mustafa Riaz - København S
• Syed Irfan Ali - Brønshøj 
• Ali Savran - Vallensbæk
• TAXA 666 IVS, Zaheer Altaf Hussain - København N
• Lazfa Automation IVS - Mohammad Chaudhry Afzal - Kastrup
• Viking Taxa ApS, Muhammad Yousaf Mahboob - Charlottenlund
•	 Chishti,	Mohammad	Shabaz	Shafique	-	Glostrup
• Osman Ari - Brøndby Strand
• Taxikørsel, Muhammad Nasir - Søborg
•	 Hafnia	Trafik	ApS,	Nisar	Ahmad	Khan	-	København	NV
• Hvidovre Transport, Shabina Akram - Hvidovre
• TC 1073 IVS, Sam Davidsen - Vejle
• Ammar - Mohammed Ammar Bashir - Hvidovre
• Ansar Ali Abbas - København S
• Muazzam Abbas Shah - Albertslund
• Iqbal Transport, Fuzia Nasim - Frederiksberg
• MDK Tur, Mohbassar Hussain - Brønshøj
• DB Service, Bosko Djuricanin - København NV
• Hanif Transport, Muhammad Qaisar Hanif - Søborg
• Naeem Chaudhry IVS, Naeem Chaudhry - Valby
• ASR Cars, Maria Imdad Riaz - Kastrup
• DT 1112 IVS, Inger Terkildsen - Rønde
• Zahoor Fatima Shah - Kasttrup
• Rock Biler IVS, Nadeem Riaz - Kastrup
• Firstmove Cap 10 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT 1025 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT6044 IVS, Cabital Finans A/S, Stine Falck - Herlev
• DT 1125 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• Firstmove Taxi 2 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT5050 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum

150 nye tilladelser til erhvervs-
mæssig persontransport

Færdselsstyrelsen har offentliggjort lodtrækningsresultatet 
for lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig 
persontransport for 4. kvartal 2018. De 150 heldige er:

• DT 1108 IVS, Cabital Finans A/S, Carsten Aastrup - Virum
• Monis Cap 3 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
• DT6048 IVS, Cabital Finans A/S, Stine Falck - Herlev
• DT5030 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT5010 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT5015 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT6006 IVS, Cabital Finans A/S, Stine Falck - Herlev
• DT5001 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT 1105 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT 1103 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT6043 IVS, Cabital Finans A/S, Stine Falck - Herlev
• DT6050 IVS, Cabital Finans A/S, Stine Falck - Herlev
• DT 1193 IVS, Anders Moe Jessen - Søborg
• DT6021 IVS, Cabital Finans A/S, Stine Falck - Herlev
• DT 5008 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• HLN 10 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT 1029 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT 1076 IVS, Cabital Finans A/S Carsten Aastrup - Virum
• Lowe Cap 2 IVS, Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• Lowe TAXA 2 IVS Cabital Finans A/S,  Carsten Aastrup - Virum
• DT 1078 IVS, Cabital Finans A/S Carsten Aastrup - Virum
• FLL Cap 2 IVS, Cabital Finans A/S, Carsten Aastrup - Virum.
• Woburn IVS, Nadeem Riaz - Kastrup
• NSM Bus, Naser Saidpour Masoule - København S
• ASA Taxi IVS, Dilnaz Kausar Imran - Brønshøj
• ASA Taxi IVS, Dilnaz Kausar Imran - Brønshøj
• Byensbil 2018 IVS, Abdul Aziz - Brønshøj
• Brøndby Grill House, Ekrem Arabaci - Glostrup
• MIZAN, Mizanur Rahman Mozumder - Hvidovre
• Shamraiz Taxi Service, Shamraiz Ghulam Mohammad - Brønshøj
• KEAN, Haki Shabani - Ishøj
• MPI/Consult, Mehdi Pourakbar Isfahani - København N
• Karatepe - Arafettin Karatepe - Greve
• Bagsværd Køreskole ApS, Anwar Khan - Bagsværd
• Erkan Ugurlu V2 IVS, Erkan Ugurlu - Brønshøj
• SSR Auto IVS, Wahied Riaz - Kastrup
• JhtC ApS, Thomas Clemens - Hornslet
• Safdar Iqbal - Frederiksberg
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• Aasim Haider - Valby 
• Nil Carwash, Mesut Yüksel - Ballerup
• Restaurant Besøg, Ramazan Olgun - Greve
• Sahin Tirpan - Albertslund
• MAKDEN-8 IVS, Mehmet Akdeniz - Brønsby Strand
• Taxavognmand Burhan Ari - Brøndby
• CPH Taxi Service, Ijaz Bashir - Albertslund
• Melik Peker - Brøndby strand
• Mohammad Aslam - København N
• VEDDEBUS A/S, Carsten Rasmussen - København SV
• Ole Stampe - Skovlunde 
• EBG Kørsel - Seyit Battal Yilan - Taastrup
• SAFENCARE ApS, Oussama Abou Weddo - Kolding
• Døgn Taxa IVS, Amin Mukhtar Isak - Aalborg
• Erdals Taxa, Ertugrul Erdal - Snekkersten
• Vognmand Raza Hussain 2 IVS, Raza Hussain - Søborg
• DKI Taxi IVS, Dilnaz Kausar Imran - Brønshøj
• KB Taxi IVS, Imran Aziz - Brønshøj
• Moody B IVS, Nadeem Riaz - Kastrup
• Asim Transport IVS - Mohammed Asim Ghafoor - Bagsværd
• MG Media IVS, Michael Gernaa - Bagsværd
• Farzana Kausar - Hvidovre
• Omar Ahmed - Albertslund
• Ride 2018 IVS, Abdul Aziz - Brønshøj
• Shabbir Azam - Albertslund
• Ihab Taxa IVS, Ihab Karkouda - Ishøj
• Jatinder Singh Sekhon - Bagsværd 
• CH Auto IVS, Mohammed Riaz - København S 
• Forum Shop n Go I/S, Madiha Kanwal - Hvidovre 
• Sultan Taxi, Melek Celik - Brøndby 
• Malik Aurangzeb - Hvidovre
• Yasmin Taxi, Neelam Yasmin - Glostrup
• Rafaqat Hussain - København NV
•	 Simpel	Trafik,	Ajman	Mahmoud	Al-Husein	-	Rødovre
• Københavns TukTuk Service, Atilla Demir - Vallensbæk Strand
• MR48 IVS, Raza Ul Mustafa Riaz - København S
• V8 Holding ApS, Imran Sadiq - Vallensbæk
• Asif Invest ApS, Asif Iqbal Dad - Kastrup

• CH Transport, Yasir Khan - København NV
• Steen's Taxa, Steen Holmann Olsen - Jyllinge
• Frejlev Taxa 3 IVS, Michael Andreasen - Aalborg
• Safdar Iqbal - Frederiksberg
• Vognmand Murat Avci - Valby
• SyedImran786 - Brønshøj
• B. Donner 4 IVS, Bent Donner - Vanløse
• B. Donner 23 IVS, Bent Donner - Vanløse
• B. Donner 6 IVS, Bent Donner - Vanløse
• B. Donner 22 IVS, Bent Donner - Vanløse
• B. Donner 28 IVS, Bent Donner - Vanløse 
• FRI 82 IVS, Bent Donner - Vanløse
• KBH 48 IVS, Bent Donner - Vanløse
• AB 62 IVS, Bent Donner - Vanløse
• Kbh 39 IVS, Bent Donner - Vanløse
• Kbh 35 IVS, Bent Donner - Vanløse
• Yilmaz taxi - Abdurrahman Yilmaz, Tårnby 
• Wasila Taxi, Raheela Yasmin - Glostrup
• Tabarak Iqbal - Malmø
• EC ApS, Erdal Karaca - Glostrup
• Shahid Riaz - Odense
• Automation Journey 5 IVS, Mohammad Chaudhry Afzal - Kastrup  
• Carsten Secher Rasmussen - Herning
• Ucar Transport, Bedir Ucar - Helsingør 
• DriveNow, Waqar Ullah - Vallensbæk Strand 
• Haydar Shaiwandi - Valby
• Haydar Shaiwandi - Valby 
• Saad - København S
• Sydfyns Rengørings Service, Fatma Koyuncu - Svendborg
• Lumi - København NV
• Dag Invest, Erdal Dag - Nivå 
• Raja Tariq Anjum - Hvidovre
• Vincent Sygetransport, Aravinthan Thurairajah - Randers NV
• JANS TAXI 3 APS, Jan Britze - Slangerup
• JANS TAXI 3 APS, Jan Britze - Slangerup
• Automation 2 IVS, Mohammad Chaudhry Afzal - Kastrup



30  TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER - 18

”For Dantaxi 4x48 har et effektivt 

uddannelsesforløb en meget 

høj prioritet”, siger kommunikati-

onschef i Dantaxi 4x48, Rasmus 

Krochin og fortsætter: 

”Men for nogle førere kan 

det være svært at finde en god 

balance mellem arbejdsliv og 

privatliv og for vognmanden kan 

det være svært at skulle undvære 

medarbejdere i perioder og på 

bestemte tidspunkter, hvor det 

ikke passer ind i tilrettelæggelse af 

vagterne”.

Derfor gennemfører Dantaxi 

4x48 uddannelsen for eksisteren-

de førere 100 procent digitalt. 

”Metoderne til digital un-

dervisning er i dag forfinet i en 

sådan grad, at de fleste eksperter 

indenfor voksenundervisning er 

enige om, at et godt udviklet e-

learnings-forløb giver mindst lige 

så gode resultater som den gode 

gammeldags klasseundervisning”, 

påpeger Rasmus Krochin.  

Ny lov gør det mere 
attraktivt at gennemføre 
digitale læringsforløb
Med den seneste trepartsaftale 

er det blevet mere attraktivt at 

Over 3.000 taxichauffører i 
Danmark skal på efteruddannelse

gennemføre digitale lærings-

forløb. Der er således lagt op 

til, at der igangsættes et forsøg 

med VEU-godtgørelse ved 100 

pct. fjernundervisning i AMU og 

undervisningen afsluttes med en 

prøve. Da uddannelsen gennem-

føres digitalt, kan føreren benytte 

ventetiden mellem turene til at 

gennemføre de forskellige modu-

ler. Føreren vil - i langt de fleste 

tilfælde, kunne tilpasse kursus-

modellerne i den eksisterende 

arbejdsdags rutiner.   

Formålet med 
uddannelsen 
Formålet med uddannelsen er - 

ifølge Rasmus Krochin, at sikre, 

at førerne tilegner sig viden, der 

gør dem i stand til at servicere 

Dantaxi4x48’s kunder. Herunder 

at sikre, at førerne kender de 

grundlæggende funktioner i ta-

xiens anlæg, at førerne fagligt og 

kulturelt er klædt på til at kunne 

begå sig i virksomheden og at 

Dantaxi 4x48 får et kendskab til 

chaufførens danskkundskaber 

med henblik på at sikre, at disse 

lever op til selskabets mål om en 

god kommunikation mellem pas-

sager/fører og kundecenter/fører. 

Læringsfilm, podcast, 
billeder, refleksion og tests
Formatet bliver en blanding af 

læringsfilm, podcast, billeder, 

refleksion og tests. For nye 

chauffører vil der yderligere være 

en halv dags klasserumsunder-

visning. Allerede i starten af det 

nye år er det planen, at de første 

Dantaxi 4x48-chauffører har 

gennemført kurset og herefter 

modtager deres service-certifikat. 

Førerne bliver udstyret med en 

læringsapp, hvor der løbende 

bliver åbnet op for de enkelte 

moduler. Læringen kan dog også 

tilgås via computer og diverse 

mobile enheder, for dem som 

ikke har en smartphone. Der bli-

ver tilkoblet en ekstern underviser 

på projektet, som overvåger hele 

processen og sikrer at alle er med 

og kommer i mål. For at kunne 

betjene kunderne i Dantaxi 4x48 

vil et gennemført uddannelsesfor-

løb på et tidspunkt i 2019 blive et 

krav for både nye og eksisterende 

førere.  

Dantaxi 4x48 samarbejder 

med Coleco om uddannelsen. 

Coleco arbejder med en filosofi 

om, at medarbejderne ikke bare 

skal tilegne sig ny viden kun for 

læringens skyld. Den læring, som 

foregår på arbejdspladsen, skal 

altid kunne anvendes i praksis. 

Grundlaget for læringen skal 

nemlig altid være forbedret pro-

duktivitet hos medarbejderne. Det 

overordnede formål for læringen 

skal være, at det økonomiske 

afkast for arbejdspladsen forbed-

res. Dermed kan arbejdspladsen 

forblive konkurrencedygtig og 

opleve positiv vækst. 

Det største samlede uddannelsesprojekt nogensinde for 
danske taxichauffører er på vej. Det er Dantaxi 4x48 og 
COLECO – Copenhagen Learning Company, der står bag 
uddannelsen.
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Nye tilladelser til 
erhvervsmæssig persontransport
Færdselsstyrelsen har gennem den seneste uge 
frem til onsdag den 5. december 2018 udstedt nye 
og konverteret en del kommunale taxitilladelser til 
erhvervsmæssig persontransport:

• Sonjas Taxa, Sonja Lykke Duerlund Andersen - Faaborg
• Matthias Lohan - København NV
• Søren J.M. Randa - Randers
• Benny Andersen - Allerød
• Henrik Høgh Frandsen - Randers
• Klaus Christiansen - Eskilstrup
• Poul Krogh Larsen - Aalborg
• Verner Hjort Kohberg - Haderslev
• Milorad Jovanovic - Aalborg
• Egon Sørensen - Brøndby
• Erik Nielsen - Taastrup
• Jan Boye Larsen - Albertslund
• Leif Alveen - Vodskov
• Thomas Bille - Tølløse
• Thomas Kai Johansen - Slagelse
• Tommys Taxi i Aulum, Tommy Nielsen - Aulum
• Jørgen Christensen - Hammel
• Osman Akar - Vejle
• Bent Brønnum - Frederiksværk
• DMZ Taxi ApS, Nevzat Karatas - Hedensted
• Kenneth Barth - Brøndby Strand
• Keld Nielsen - Ølsted
• Lars Toft Hansen - Svendborg
• Peder Marius Svendsen - Fredericia
• Peter Nielsen - Allerød
• Taxa A Kolding IVS, Mustafa Kizil - Kolding (2 tilladelser)
• Ejnar Falk Hansen - Skodsborg

• Henning Mogensen Præst - Grenaa
• Lasse Møller Alstrup - Farum
• Taxi 182 ApS, Oluf Norup Madsen - Aalborg
• Hani Al Aqtash - Brønshøj
• Jens Edvard Darrell - Frederiksberg
• Bo Dons - Espergærde
• Henrik Monrad Severinsen - Allerød (2 tilladelser)
• Johnny Carstensen Block - Vojens (3 tilladelser)
• Ole Wikstrøm - Virum
• Philip Stürup - Holte
• Tomas Josephsen - Randers
• Robert Ravn, Ravns Taxa ApS - Lunderskov (tidligere Cabital A/S)
• Fonnex Taxi, Kenn Fonnesbæk - Silkeborg
• John Jensen - Ølsted
• Mohammad Aslam - København N
• Sipan Taxi ApS, Ole Vibild - Juelsminde
• Henrik Jensen - Hadsten
• Jan Lybkjær - Nørre Alslev
• Lykke Jensen, Anna Jensen - Taastrup (9 tilladelser)
• Niels Lindschou Jacobsen - Søborg (2 tilladelser)
• Susannes Butiksassistance, Susanne Søborg Mogensen - Snekkersten  
 (3 tilladelser)
• Taxa A Kolding IVS, Mustafa Kizil - Kolding (2 tilladelser)
• Erling Svendsen - Helsingør (2 tilladelser)
• Lasse Mai Taxi ApS - Virum (10 tilladelser)
• Raif Iljazovski - Ishøj (2 tilladelser)

I	samme	periode	har	Gert	Larsen,	Skælskør,	afleveret	en	tilladelse	til	
erhvervsmæssig personbefordring.

Mads	Svendsen	fra	Nexø	Bustrafik	(NBT)	har	afleveret	sin	bustilladelse,	
lukker	busselskabet	og	er	blevet	ansat	hos	Svaneke	Nexø	Bustrafik.

Færdselsstyrelsen


