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Faaborg

Cykeltaxi
Snedige bagmænd har afluret
reglerne for turistbuskørsel i
Danmark

Datatilsynet tjekker
taxiselskaber og hoteller

Forslag om standere i
lufthavne til taxi-samkørsel

Forsvinder taxierne fra
Vordingborg?

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

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

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

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

FINANSIERING

Vognmmandsspecialisterne ApS

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

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

RTT

Gørløse Auto Import ApS

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

P.O. AUTO

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING

3F Københavns Chauffører

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

KURSER/UDDANNELSE

REVISION OG BOGFØRING

AMU SYD

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

FORENINGER/FAG.ORG.

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

TaxiRiget ApS

Larsens Auto-El

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

Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere
information om medlemskab.

Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

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

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

Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak

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

Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.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
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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:
TaxiMinibus Danmark tlf. 49 262626

Datatilsynet tjekker
taxiselskaber og hoteller
Af Tommy Verting

virksomheder” står netop ”taxi”

ikke længere er nødvendige for

været et stort tema i perioden

anført.

virksomheden, skal denne sørge

op til 25. maj i år. Datatilsynet

for, at oplysningerne slettes.

ønsker derfor at følge op på, om

Taxiselskaber kan se frem til at få

Datatilsynet anfører, at et af

besøg af Datatilsynet, som netop

de grundlæggende principper for

har offentliggjort deres tilsynsak-

behandling af personoplysninger

en unødvendig ophobning af

på deres sletterutiner, således at

tiviteter for resten af 2018.

i databeskyttelsesforordningen er,

oplysninger. En sådan ophobning

de sletter personoplysninger, når

at virksomheder ikke må behandle

indebærer nemlig principielt altid

der ikke længere er grundlag for

tilsynsplan under hvilke temaer

personoplysninger længere end

en vis forøget risiko for krænkelse

at opbevare dem. Datatilsynet har

de undersøger offentlige myn-

det, der er nødvendigt af hensyn

af de registrerede, f.eks. ved at

for at kontrollere dette besluttet

digheder og private selskaber

til de formål, hvortil oplysningerne

oplysninger kommer uvedkom-

at føre tilsyn med sletning hos en

og under temaet ”Sletning

behandles. Det vil med andre ord

mende i hænde.

hotelkæde, en møbelkæde og et

af personoplysninger i private

sige, at når personoplysningerne

Datatilsynet angiver i deres

Reglen bidrager til at sikre mod

Sletning af oplysninger har

private virksomheder har fået styr

taxiselskab.

Frustrerende sagsbehandling i
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Taxivognmand Sven Jakobsen fra

kendtgørelsen vedrørende doku-

”I henhold til den faktiske ord-

Odense er meget frustreret over

mentation for kravet til egenka-

lyd i vejledningen indsender min

den dårlige behandling han fik af

pital.

revisor derfor min årsrapport for

en medarbejder i Trafik-, Bygge-

”Efter at jeg i marts i år ansøgte

2017, som er udarbejdet og der-

og Boligstyrelsen i forbindelse

om at konvertere min kommuna-

med gennemgået af min revisor.

med at konvertere en kommunal

le taxitilladelse til en tilladelse til

I skrivelse af 25. april 2018 fra

taxitilladelse til en tilladelse til

erhvervsmæssig persontransport

Trafikstyrelsen-, Bygge- og Bolig-

erhvervsmæssig persontransport.

efter den nye taxilov, fik jeg svar

styrelsen afviser styrelsen at mit

Medarbejderen udlod at svare

tilbage fra styrelsen den 5. april,

indsendte regnskab kan bruges,

på både telefoniske og skriftlige

at jeg skulle indsende dokumen-

da det ikke er revideret af en

henvendelser fra Sven Jakobsen,

tation for egenkapital på minimum

revisor.

som påpegede fejl i sagsbehand-

40.000 kroner. Allerede her står

Jeg taler herefter med min

ventet en lovet telefonopringning

lingen - punkter som nu bliver

der i strid med den udsendte vej-

revisor og svarer styrelsen tilbage,

fra sagsbehandleren på min sag i

ændret i den nye bekendtgørelse

ledning anført, at der skal ind-

at vi er uforstående overfor, at

styrelsen, men intet skete.

i erkendelse af at Trafik-, Bygge-

sendes en revisorerklæring eller

min årsrapport ikke kan anven-

og Boligstyrelsen er blevet op-

en bankgaranti”, forklarer Sven

des, og henviser samtidig til den

mærksom på en fejl i taxibe-

Jakobsen og fortsætter:

udsendte vejledning i taxilov.dk

Inden da havde jeg forgæves af-

fortsættes næste side
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Den 3. maj taler jeg igen med en

”Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

anden medarbejder end sags-

er opmærksom på, at der var en

behandleren i styrelsen og må

fejl i taxibekendtgørelsen vedrø-

se i øjnene, at min revisor bliver

rende dokumentation for kravet

nødt til at udarbejde og indsende

til egenkapital. Kort sagt bestod

en revisorerklæring, da min dead-

fejlen i, at bekendtgørelsen ikke

line for ansøgningen er ved at

stiller de krav til egenkapital, som

løbe ud.

hensigten i loven har været, og dermed har bekendtgørelsen ikke væ-

Magtarrogance
Ansøgning til styrelsen kostede

ret i overensstemmelse med loven.
Styrelsen har dog hele tiden

1.200 kroner. Oveni kom en stor

vejledt og administreret i overens-

udgift til en revisorerklæring. Det

stemmelse med hensigterne

sidste beløb kunne have været

med loven og vil fortsat gøre det

sparet, hvis styrelsens medarbej-

fremadrettet. Vejledningen på

der sagsbehandlede i henhold til

taxilov.dk har ligeledes hele tiden

den gældende vejledning. Hertil

været korrekt.

kom, at vedkommende tilsynela-

Nu bliver fejlen rettet via en

dende gemte sig bag nogle øvrige

ændringsbekendtgørelse. I øvrigt

medarbejdere, så hun ikke var til

kan vi konstatere, at styrelsen

at komme i kontakt med, selvom

efter den nye taxilov trådte i kraft

hendes kolleger sagde, at hun var

har modtaget betydeligt flere an-

til stede på sit kontor.

søgninger end forventet med deraf

Endelig finder jeg det helt uri-

følgende pres på vores sagsbe-

meligt, at hun heller ikke besva-

handling. Det har i visse tilfælde

rede mine skriftlige henvendelser.

beklageligvis ført til sagsbehand-

Det er meget frustrerende. Jeg

lingstider som er længere, end vi

har stadig intet hørt fra styrelsen -

selv finder tilfredsstillende. Vi er i

uagtet at der nu kommer en æn-

fuld gang med at rette op på dén

dring til bekendtgørelsen. Vi kan

situation.

alle lave fejl og blive tilgivet for

Med hensyn til den konkrete

det efterfølgende, men det her er

sag kan vi konstatere, at ansøge-

magtarrogance af værste skuffe”,

ren nu har fået sin tilladelse, og

understreger Sven Jakobsen.

derfor vil styrelsen ikke foretage
sig yderligere”, lyder det i en

Erkender fejl

kommentar fra Kasper Bruun

Kontorchef i Færdselsstyrelsen,

Graversen.

Kasper Bruun Graversen, erkender,
at der var en fejl i taxibekendtgørelsen vedrørende dokumentation for kravet til egenkapital:
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anførte
således i deres skrivelse:
Vi mangler dokumentation for egenkapital
Vi har modtaget virksomhedens ansøgning om
tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.
Det indsendte regnskab kan ikke bruges, da det
indsendte regnskab kun er opstillet, og ikke revideret
af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Kravet for egenkapital er på 40.000 kr.
Der er to muligheder
1. En statsautoriseret eller registreret revisor kan sende
en revisorerklæring, der dokumenterer, at hele kravet
er opfyldt.
Læs om revisorerklæring på www.taxilov.dk.
2. En bank eller et forsikringsselskab kan stille en
garanti på 40.000 kr. som er gyldig til den 30-09-2028.
Læs mere om garanti på www.taxilov.dk.
Hvis vi ikke senest 14 dage fra i dag har modtaget en
revisorerklæring eller en bekræftet kopi af garantien,
bortfalder ansøgningen.
Klagevejledning
Afgørelsen, der er truffet i henhold til taxilovens § 3,
stk. 2, nr. 6, og § 3 i taxibekendtgørelsen, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

TAXI DANMARK DECEMBER -17
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Opsæt standere i
lufthavne til taxi-samkørsel
Med henvisning til en undersø-

”Vi ønsker alle bedre mobi-

taxi, som jo er en god transport-

passagerer og holde nye spillere

form”, understreger Svend Tøfting.

udenfor branchen - ja så mister en

gelse fra Ingeniørforeningen, der

litet og fremkommelighed, og

viser, at ca. halvdelen af danskerne

her er der en oplagt mulighed.

gerne vil dele en taxi med andre,

Hvorfor skal den ene taxi efter

tet, hvor vi kan blive transporteret,

derne deres sidste taxa. For

hvis betalingen kan deles, foreslår

den anden f.eks. køre fra Køben-

når vi ønsker det eller har behov

reguleringen med kun én taxacen-

projektleder Svend Tøfting fra se-

havns Lufthavn til centrum med

for det. Men vi skal som samfund

tral for hver kommune har betydet

kretariatet for Regional Udvikling

én person”, spørger Svend Tøfting.

også forsøge at optimere anven-

at alle taxaer søger til de større

i Region Nordjylland i en kronik i

”Det kan godt ske, at den enkelte

delsen af vores infrastruktur og de

byer, hvor der er kørsel.

Ingeniøren at indføre deletaxier.

taxivognmand ikke synes det er

mange tomme sæder.

Svend Tøfting finder det para-

en god idé isoleret set. Men hvis

”Vi ønsker alle en god mobili-

Taxibranchen er under pres og

stor del af danskerne i yderområ-

Det er misforstået hjælpsomhed overfor taxi-verdenen at stille

doksalt, at selv om næsten alle

der var en stander i de danske

alt imens politikerne forsøger at

større og større krav til det at køre

taxier har mulighed for at opdele

lufthavne for samkørsel, så var

give den kunstig åndedræt ved at

taxi, for at holde andre udenfor hy-

regningen, ja så bliver det ikke brugt!

der måske flere der ville anvende

stille krav om detektering af

revognsområdet. Vi skal i stedet se
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hvad der sker i Nordjylland, ja så

kilometer (trafikarbejde) og per-

af den danske befolkning - godt

er der her med introduktionen af

sonkilometer (transportarbejde).

2.000 personer, om deres hold-

MinRejseplan startet samarbejde

Belægningsgraden fortæller om,

ning til samkørsel.

på tværs af transportørerne.

hvor effektivt de forskellige trans-

se lidt mere holistisk på området.

Belægningsgraden i personbiler

Analysens
hovedkonklusioner

De bør tage et medansvar for

er i Danmark 1,31 personer

Størstedelen af de adspurgte 18-

bedre mobilitet, hvor det er de

per bil. Når man alene ser på

70 årige i undersøgelsen er villige

rejsende, der i centrum og ikke

transport til og fra arbejde ligger

til at tage passagerer, f.eks. na-

taxavognmændene”, understreger

belægningsgraden på 1,05.

boer eller andre i kvarteret, med

Taxibranchen skal hjælpes til at

Projektleder Svend Tøfting fra sekretariatet
for Regional Udvikling i Region Nordjylland
mener, at samkørsel i taxi vil give flere kunder
til taxibranchen.

taxi som en del af transportkæden

Svend Tøfting, som ser frem til

portmidlers kapacitet udnyttes.

Én af måderne til at begrænse

i deres bil på vej til/fra arbejde

den dag, hvor han kan tage en

trængslen og reducere transpor-

eller andre steder. 40% svarer

deletaxi fra Københavns Lufthavn.

tens CO2-udledning på, er sam-

’ja, måske’ og 17% svarer ’ja, helt

og sikre, at de er til stede i hele

kørsel, hvor flere transporterer sig

klart’. Der er endda endnu flere,

Ingeniørforeningens
analyse

i samme bil. Samkørsel kan skabe

som er villige til at dele en taxa

gevinster for både individet og

med andre passagerer, som man

tættere samarbejde mellem alle

Fra 2007 til 2017 er bestanden

samfundet. For individet betyder

ikke kender, hvis regningen kan

transportører løsningen. Vi kan

af køretøjer i Danmark steget fra

samkørsel en økonomisk bespa-

deles. Her er det 45%, der svarer

her bl.a. se på flexturs-systemet.

cirka 2 millioner til næsten 2,5

relse, da flere deles om udgifter-

’ja, måske’ og 27% der svarer ’ja,

Her har vi et landsdækkende

millioner, viser tal fra Danmarks

ne, og for samfundet er gevin-

helt sikkert’.

system for fælles kørsel bl.a. til

Statistik.

sterne bl.a. mindsket CO2-udslip,

landet, også i yderområderne”.
”Set fra min stol er et meget

Antallet af personer der gen-

bedre udnyttelse af kapaciteten

kørsel for over en milliard kroner

nemsnitligt sidder i et køretøj (be-

på vejnettet og mindre trængsel.

og her er taxavognmændene

lægningsgraden), kan beregnes

Ingeniørforeningen, IDA har

store leverandører. Hvis vi ser på,

som forholdet mellem køretøjs-

spurgt et repræsentativt udsnit

hospitaler. Der er tale om årlig

98 % af vores nye vognmænd siger, at indtjeningen lever op til deres forventninger*
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Vi har kontorer på Amager, Frederikshavn, Aarhus og Odense
og vi vil gerne have flere....

Vi tror på lokalt samarbejde!
Vi tror på, at for at være rigtig landsdækkende, skal man også være lokale.
Vi tror på samarbejde og ikke topstyring. Vi tror på at vognmændene selv
skal eje deres forretning!
Derfor tilbyder Taxi 4×27 et samarbejde med vognmænd og taxiforeninger/selskaber, hvor man
enten fortsætter i eget regi og under eget navn, men er en del af det landsdækkende samarbejde om system og fælles App og hvor man selv vælger om man lægger ture ind i systemet
eller bliver en del af de Call centre vi allerede har.
Som vognmand eller forening kan man optages som fuldt medlem i Foreningen Taxi 4×27,
men der er også mulighed for at blive oprettet som interessemedlem, hvor man selv kan
styre graden af samarbejde med os. Denne mulighed gælder både for chauffører, der ønsker
at blive taxivognmænd eller OST-vognmænd og enkeltkørende vognmænd samt økonomiske
foreninger med eget bestillingskontor/kørselskontor.
Vi opretter gerne lokale ”kaffestuer” og er der mindst 30 fuldt betalende biler, kan der oprettes
et lokalt Call Center eller ansættes lokale medarbejdere i det nærmeste Call Center, til at tage
sig af vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen).
Vi byder på nationale opgaver og lokal kørsel. Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos
kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte
have haft. Der er ingen skjult pladsleje her!
Vil du høre mere, så kontakt os for yderligere information.
Direktør Thomas RB Petersen 				
tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00		
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Salgschef Per Hansen
ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

TILBUD..
Taxi 4×27 tilbyder følgende til alle vognmænd og
foreninger rundt omkring i Danmark
Pladsleje
•
Betaler du pladsleje et andet sted, er du pladslejefri i hele 2018!
•
Garanti i 2018, 2019 og 2020 for en maksimal pladsleje (driftsbidrag og finansgebyr)
på kr. 76.700/vogn for et år (svarende til en gennemsnitlig omkostningpå maks.
kr. 6.392/måned eller kr. 1.475/uge).
Herefter følger pladsleje og gebyr de øvrige vognmænd i foreningen.
I Taxi 4×27 betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører.
Udstyr og profil
•
Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden svarende til prisen for systemet,
der installeres i vognen.
•
Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien.
•
Omkostning til første profilindpakning af vognen afholdes af Taxi 4×27.
•
Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,Andet
•
Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod med de vognmænd,
der er medlem i dag. Du får fuld møderet, stemmeret mm. til generalforsamlinger.
•
Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser,
rabatter mm.
•
Hvis der er mindst 30 biler i et område, kan der ansættes en lokal
medarbejder til at tage sig af vogne/kunder i området i samarbejde
med hovedcentralen). Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos
kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel,
hans vogn eller vogne måtte have haft.
Der er ingen skjult pladsleje i Taxi 4x27

Det med småt…
Vi kræver til gengæld:

•
•
•

At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2021.
At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2019.
At hvis du opsiger inden 31.12.2021, skal du tilbage betale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i
forbindelse med din overflytning til udstyr, montering, profil-indpakning samt beklædning samt
eventuelle rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have fået udbetalt i forbindelse med pladslejegarantien.

Ikke noget indskud, men…
Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et depositum svarende til 3 måneders pladsleje
(pt kr. 11.400,-). Depositummet bliver udbetalt (fratrukket evt. gæld) hvis du går på pension eller
ophører med at være vognmand.

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
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Svære udfordringer ved
lønberegning
Af Bo Weye, faglig konsulent
3F-Københavns Chauffører

Danmark fik som bekendt den
1. januar 2018 en ny taxilov.
Formålet har bl.a. været at ophæve
monopolet og den politiske regulering samt øge tilgangen til taximarkedet ved at åbne op for nye entreprenører - At få branchen over på
almindelige markedsvilkår.
Det har vist sig at være en
stor omvæltning for en branche,
der siden 1974 må siges at have
levet sit eget stille liv i tornerosesøvn med sikre og faste prisstigninger til skade for kunderne og
indirekte for chaufførerne, men
til glæde og gavn for taxivognmændene, bilforhandlerne og
forsikringsverdenen.

danske kollektive overenskomster

Akkordlønnen lokker de fattige

generelt et stort problem blandt

såsom pension, feriefridage, værk-

eller griske chauffører til at køre

alle chauffører, men taxichauf-

Opgør med daglejerne og
kineservagter

stedsbetaling, løn under sygdom

både 12-14 eller endnu flere

fører har denne konstante trussel

og særlig opsparing synes nu ikke

timer på de givtige og attraktive

om lav indkøring hængende over

For ansatte chauffører, der ikke

helt urealistiske mål. Der er dog

vagter.

hovedet. Og med mindre man er

render rundt med dollartegn i

mange hurdler der skal overvin-

øjnene og en vognmand gemt i

des - lønstrukturen eller rettere

sådant arbejdsmiljø er umådelig

båndet og kan svare for sig, så

maven, er der et spinkelt håb om

et opgør med den forældede

skadelig for krop og sjæl. Og den-

vil vognmanden skarpe røst altid

en lysere fremtid. Folketinget valg-

provisionsløn.

ne konsulent har fire gange på 4

ligge på lur i baghovedet.

te at præcisere, hvordan løn og

Personligt har jeg ofte undret

Der er jo ingen tvivl om, at et

år formidlet erstatning for kritisk

særdeles godt skåret for tunge-

Men opgøret med provisions-

arbejdsvilkår skal praktiseres. Og

mig over, hvordan det kan være,

sygdom på 100.000 nettokroner

lønnen skulle komme fra et helt

selvom det afstedkommer byger

at når døde grise skal transpor-

fra PensionDanmark. Og det er jo

uventet sted - Nemlig taxiselska-

af spørgsmål fra både lønmodta-

teres, så er der regler for hviletid

faktisk ikke en særlig succesfuld

berne selv.

ger- og arbejdsgiverside, så tror

og fanden og hans pumpestok,

historie. Det er derimod tragisk.

denne optimistiske skriverkarl på

imens taxichaufføren kan køre

Sagen er, at provisionsløn-

bedre forhold for vores medlem-

gamle, børn, syge og gravide

nede taxichauffører er langt mere

Den nye lov åbnede også op for

mer. På sigt forstås.

uden nogen form for kontrol af

udsatte for hjerte karsygdomme

en anden sammensætning af

arbejdstid.

end andre i samfundet. Det er

priserne. Således blev paralleltakst

Normale ingredienser i de

10
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Nye udfordringer

lovpligtig fra 11. maj og de fire

Hvis afregningsprocenten var 48%,

Udfordringen er kolossal. Taxisel-

sterne. For det vil kræve, at man

københavnske selskaber fik travlt

så var lønnen 48 kroner for en tur

skaberne kan ændre priserne fire

særskilt anfører hvilket taxiselskab

med at om rokere de forskellige

til 100 kroner. Men hvis taxisel-

gange årligt. På nuværende tids-

det gælder for og da overens-

parametre, der udgør prisen for

skabet nu sætter prisen ned eller

punkt er der i Storkøbenhavn fire

komsterne enten løber i to eller

taxikørsel. Starttakst, ventetid og

op, så skal chaufføren stadig have

taxiselskaber og der findes jo ikke

tre år, så ved ingen jo, hvad

tilbagelagte kilometer. De to store

48 kroner i løn. Og det vil jo alt

blot én pris pr. taxiselskab, men i

beregningen skal beregnes ud fra

taxiselskaber valgte forskellige

andet lige betyde at procenten

alt 6 takster, hvoraf de 3 omhand-

i fremtiden…

prioriteter og loven tillader at et

bliver variabel.

ler dag, nat og weekend for små

taxiselskab fire gange årigt kan

Hvis TAXA 4x35 nedsætter pri-

Eneste fornuftige løsning er

vogne med plads til 4 passagerer

derfor, at chaufførerne kommer

justere sine priser. Derved opstod

sen, der før var 100 kroner til 90

og tilsvarende 3 takster for mini-

på timeløn. Om det til en be-

et kæmpeproblem for udregning

kroner, så betyder det, at chauffø-

busser indtil 8 passagerer.

gyndelse bliver den eksisterende

af chaufførernes løn.

ren skal aflønnes med 53,33 %.

Hertil kommer, at antallet af

garantibetaling, der automatisk

For hvor chaufføren tidligere

Sætter taxiselskabet Dantaxi

taxiselskaber formentlig bliver man-

kommer til udbetaling kombineret

skulle have en procentdel af en

4x48 derimod prisen op, så 100--

gedoblet og i takt hermed bliver

med en form for bonussystem

konstant pris, så skal chaufføren nu

kroners turen kommer til at koste

det umuligt at beregne lønnen

eller ren timeløn må fremtiden og

have en procentdel af en variabel.

110 kr. Så skal chaufføren have en

for chaufførerne og endnu mere

kommende forhandlinger vise.

Eller forklaret på en anden facon:

afregningsprocent på 43,63%

umuligt at indføre i overenskom-

premium taxi!

prøv de nye Volvo S90 & V90
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!

VolvoCars.dk

Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk
Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
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Der kører mange litauiske, polske, og estiske
turistbusser med intetanende turister til og
fra hotellerne og Københavns Lufthavn. Det
samme gør sig gældende, når turisterne skal
opleve vores seværdigheder.
På busholdepladsen foran Kronborg Slot i
Helsingør holdt ikke mindre end fire polske
turistbusser mandag den 2. juli. Vi har dog fra
redaktionen ikke belæg for at påstå, at her
foregik noget ulovligt.

Snedige bagmænd har afluret
reglerne for turistbuskørsel i
Danmark
Af Bo Weye, faglig konsulent
3F-Københavns Chauffører

Nøje orkestreret og
tilrettelagt

kort og fifleri med tachografer

ked har overtaget næsten al

må være meget udbredt, for at

persontransporten for asiatiske tu-

Næsten med samme præcision

tingene overhovedet kan hænge

rister i almindelighed og kinesiske

Igen i år er indre København ble-

som Jens Olsens Verdens Ur

sammen.

turister i særdeleshed i Køben-

vet plasteret til med udenlandske

kommer de udenlandske turist-

turistbusser. På få år er påfalden-

busser til København, så snart

at der konstant opholder sig

har kinesiske rejsebureauer solgt

de mange, især østeuropæiske

krydstogtsæsonen åbner. Lige

imellem 400-500 udenlandske

pakkerejser, hvor transferen til ho-

indregistrerede turistbusser, set

så sikkert som ammen i kirken

turistbusser i København i hele

tellet T/R er inkluderet. Metoden

på hovedstadens mange turist

holder litauiske, polske, estiske

sommerhalvåret. Konstant og

går ud på, at turisten hjemme i

hotspots. Amaliehaven, Den lille

indregistreret turistbusser parat til

hele tiden.

Kina og før betalingen afkrydser

havfrue, på Oceankaj ved kryds-

at fragte intetanende turister fra

togtskibene og i lufthavnen. Men

hotellerne til vores seværdigheder

ringe løn- og arbejdsvilkår, som

også foran mange hoteller holder

eller til og fra lufthavnen.

de østeuropæiske lastbilchauffø-

Dette er jo for så vidt en

rer, som der har været så megen

imponerende og udsøgt service

de og optager passagerer, som

Det er påfaldende, at mange

Et forsigtigt skøn vil være,

Ofte har chaufførerne lige så

havn og omegn. I minibusser

om de ønsker en kinesisktalende
chauffør.

intet med hverken Ungarn, Polen

af turistbusserne er fra lande, der

fokus på. Mange turistbuschauf-

overfor sine kunder. Problemet er

eller Estland har at gøre. Snedige

ellers ikke er kendt for at have så

fører bor og sover i bussen under

bare, at al kørsel foregår i sven-

bagmænd har afluret reglerne for

mange turister her i landet. Der

deres ophold i Danmark.

ske, tyske eller litauiske lejede

turistbuskørsel på tværs af lande-

er altså ikke tale om busser på

grænserne og udnytter dette til

gennemkørsel eller lign. Omgå-

Kinesere

til Tallinn eller Vilnius og bruger

fulde.

else af regler for miljøcertifikater,

Didi er navnet på en app-baseret

hele deres turistvisa-ophold på

chauffører med flere chauffør-

tjeneste, der på ét specielt mar-

at arbejde som chauffør - Uden

12
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minibusser. Chaufførerne er fløjet

Toyota Hybrid TAXI
+ 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 Auris Touring Sport

Toyota Prius

Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”.

Mellemklasse sedan. Solide køreegenskaber og super driftsøkonomi.

Toyota Prius+

Toyota RAV4

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

HYBRID

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

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

Se mere på toyota.dk/taxi

tilladelser, hverken til bus eller

lie. Det kan meget vel være at de

turistbuschauffører ligger og kører

res ansatte. Hvis en udenlandsk

personbefordring (universaltil-

næsten er 1,4 mia. mennesker

indenrigskørsel til mellem 1.000-

virksomhed ikke anmelder sig,

ladelser) og formentlig også uden

i Kina, men de kan for hulen da

1.500 € pr. måned. Ikke alene

kan de straffes med en bøde på

gyldigt (erhvervs) kørekort. RUT-

ikke være i familie alle sammen!

lurer arbejdsløshed for vores

10.000 kroner.

registret eller arbejdstilladelse

medlemmer lige om hjørnet,

Udenlandske virksomheder

er ikke noget man bruger i de

Skal stoppes nu

deres arbejdsgivere ender på fal-

skal anmelde oplysninger om den

kredse og tanker, om at en del af

3F Københavns Chauffører kræ-

littens rand inden længe, hvis der

tjenesteydelse, der leveres, og de

de udøvende kinesiske chauf-

ver mere politisk opbakning og

ikke gribes effektivt ind.

medarbejdere, der udstationeres i

fører er hardcore medlemmer af

bevågenhed i denne og lignede

Triaden, er nærliggende. De er i

sager. En enkelt årlig kontrol med

kurreret på denne unfair facon,

nesteydelsen. Anmeldelsen skal

hvert fald uhørt aggressive, når vi

SKAT og politiet i Amaliehaven,

netop når højsæsonen sætter ind,

ske via Erhvervsstyrelsens digitale

eller andre chauffører forsøger at

som vi så sidst i juni måned,

skal det gå galt.

selvbetjeningsløsning på ”Virk

komme i tale med dem.

er langt fra tilstrækkeligt. Vores

Når et erhverv bliver udkon-

Endvidere er det stærkt

forbindelse med leveringen af tje-

Indberet” og skal ske senest sam-

Til politiet forklarer de, at de

medlemmer bliver udsat for mas-

tvivlsom om der overhovedet

tidig med, at leveringen af den

blot kører privat med deres fami-

siv løndumping, når udenlandske

betales skat af den lønindtægt,

ny tjenesteydelse påbegyndes.

som de udenlandske chauffører

Selvbetjeningsløsningen findes på

tjener. Desuden tjener statskas-

dansk, engelsk, tysk og polsk.

sen ikke en døjt på, at kreative
svindlerfirmaer lejer busserne i
udlandet. De danske vognmænd
lægger dog alligevel nogle mia.
i fælleskassen for indkøb af nye,

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxameter til kørselskontor
27 års erfaring i taxa branchen
Montage & Service
hyrevogne - arbejdsvogne
Taxa eller front view kamera
fra egen import

miljørigtige og sikre turistbusser.
Her kunne fagforeningen og Danske Busvognmænd i samlet flok
forsøge at råbe myndighederne
og politikerne op i en sag, vi er
fælles om.
Fagbevægelsen har ikke det
fjerneste imod udenlandsk arbejdskraft, når bare de modtager
samme betaling som de danske
lønmodtagere og det foregår efter
danske overenskomster. Men der
er et kæmpehul i lovgivningen,

Taxa 4x35 montering & service
til DK`s Bedste priser :))
Varme & Klima service fra 749,00 kr.
Webasto & Ebersbächer
Garantiværksted
Se mere på
www.auto-el-specialisten.dk

som banditterne ikke er sene til at
udnytte på fuld damp.

Registrering af udenlandske tjenesteydere (RUT)
Udenlandske virksomheder, der
arbejder i Danmark, skal tilmeldes i RUT-registret. RUT-registret
gør det nemmere for de danske
myndigheder at føre tilsyn med
udenlandske virksomheder og de-
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Opfylder kravene i den nye taxilov

- Basta!

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
TAXI DANMARK JUNI - 18
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Ministeren afviser at nedsætte beløbsgrænsen for limousiner

Beløbsgrænse på
500.000 kroner nødvendig for at hindre
konkurrenceforvridning

Fængselsstraffe for
pirattaxityverier i
Aarhus
Tre unge mænd på henholdsvis
17, 20 og 22 er ved Retten i
Aarhus blevet idømt fængselsstraffe på 6, 7 og 10 måneders

I en henvendelse til trafik,- bygge-

at køre taxikørsel med deres

bilerne, vil kravet om en værdi

fængsel for flere pirattaxi-røverier

og boligminister Ole Birk Olesen

limousiner. Dermed skabes et

på over 500.000 kroner kunne

og tyverier.

har Brancheforeningen for forret-

gråt marked, hvor man som

opfyldes af de fleste biler af disse

ningslimousiner anmodet om

taxivognmand kan blive trængt

typer. Ved at fastholde beløbs-

tilfælde deres ”kunders” kredit-

beløbsgrænsen for anvendelse af

af limousinevognmænd, der kan

grænsen på 500.000 kroner

kort og i et tilfælde var der rejst

forretningslimousiner nedsættes

udføre kørsel i sammenlignelige

sikres det dermed, at også disse

sigtelse for 68 forhold mod den

fra 500.000 kroner til 300.000

biler, der er fritaget for udstyrskra-

typer biler har en vis eksklusivitet,

samme taxipirat. Retten fandt dog

kroner.

vene til taxier og dermed billigere

som det netop er sigtet med biler

ikke at beviserne var klare nok i

i anskaffelse og drift. Der vil med

til limousinekørsel.

alle sagerne.

Ole Birk Olesen afviser at
ændre beløbsgrænsen og forkla-

andre ord være en risiko for

rer det med, at beløbsgrænsen

konkurrenceforvridning”, skriver

er sat med det klare formål at

ministeren i sit svar.

skabe et skel mellem de biler,

Ministeren forklarer videre, at

der anvendes til hhv. taxi- og

det er muligt at få minibusser og

limousinekørsel.

mindre limousiner, der har en

”Hvis beløbsgrænsen nedsæt-

værdi på over 500.000 kr. før

tes, vil det medføre en udvask-

skatter og afgifter. Dette afhænger

ning af dette formål, og der vil

helt af den pågældende model

opstå en risiko for, at nogle

og ikke mindst det monterede

limousinevognmænd begynder

udstyr. Ved at montere udstyr i

16
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Taxipiraterne stjal i flere

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

Ny -minibus
efter dine ønsker og behov
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz 314 CDI R2

Mercedes Benz 516 CDI R3L

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift - Pass. 5 + G + F

E6 - 5000 kg. - M2 - Lift - Pass. 19 + G + F

Opbygning fra kr. 320.000,- eksl. moms

Opbygning fra kr. 430.000,- eksl. moms

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

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

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

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

Bemærk: De anførte priser er for standard opbygning, de viste modeller kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen. •

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
Tlf. +45 7356 1445
Der tages forbehold for trykfejl

SKAT erstattet af
syv nye styrelser
Skatteminister Karsten Lauritzen

har hovedsæde uden for Ho-

gen. Med investeringsplanen Et

Hver styrelse får sit eget hovedte-

har klippet snorene og åbnet sty-

vedstaden. Skatteministeren har

nyt skattevæsen og på de sene-

lefonnummer. Alle telefonnumre,

relsernes hovedsæder rundt i hele

netop været på besøg hos samt-

ste finanslove er der investeret

der findes i dag, fortsætter

Danmark. Med de nye styrelser får

lige nye styrelseshovedkvarterer,

10,5 mia. kr., som bl.a. går til flere

imidlertid med at eksistere eller

danskerne en bedre skatteforvalt-

hvor han har deltaget i åbningen

medarbejdere og ny it-systemer.

viderestille, så borgere og virksom-

ning, siger skatteministeren.

af de nye styrelser.

Søndag den 1. juli fik dan-

”Jeg oplever en høj grad af gå

Selv om danskerne fremover

skerne en ny skatteforvaltning,

på mod og tro på det nye skat-

fortsat være nemt og enkelt at

da syv specialiserede styrelser

tevæsen hos ledere og medarbej-

komme i kontakt med skattefor-

erstattede SKAT. De nye styrelser

dere i alle styrelserne. Nu får man

valtningen. De nye styrelser vil

med egen ledelse er ansvarlige

et klart fokus og mere opmærk-

samarbejde tæt for at levere sam-

for hvert deres klart afgrænsede

somhed på de enkelte faglige

menhængende service til borgere

og specialiserede område.

områder, og det kan bidrage til at

og virksomheder, ligesom der

Det betyder, at styrelserne

løfte kvaliteten i opgaverne. At vi

vil sidde medarbejdere med en

kun har én kerneopgave – f.eks.

nu har lanceret syv nye styrelser

bred viden om området klar til at

inddrivelse af gæld, vurderinger af

er ikke ensbetydende med, at

hjælpe, når man som borger eller

ejendomme eller opkrævning af

vi har løst alle skattevæsenets

virksomhed henvender sig.

skatter, afgifter og moms. På den

udfordringer. Men vi har skabt en

måde styrkes fagligheden, og der

rigtig fornuftig ramme for at gøre

ter som digital hovedindgang, hvor

sikres samtidig et tydeligt ledel-

det”, siger skatteminister Karsten

borgere og virksomheder nemt

sesansvar i de enkelte styrelser.

Lauritzen.

kan finde den information, de har

De syv nye styrelser har afde-

Regeringen har de seneste år

Hjemmesiden skat.dk fortsæt-

brug for. Og præcis som det er i

linger fordelt i 26 byer over hele

arbejdet målrettet på at genop-

dag, vil der være selvbetjenings-

Danmark, og fem af styrelserne

bygge tilliden til skatteforvaltnin-

løsninger, der gør det let selv at
se og rette sine oplysninger. Nye
selvbetjeningsløsninger som f.eks.

Borgernes og virksomhedernes indgang til de nye styrelser
Skattestyrelsen
www.skat.dk		 72 22 18 18
Gældsstyrelsen
www.gældst.dk		 70 15 73 04
Vurderingsstyrelsen
www.vurdst.dk		 72 22 16 16
Toldstyrelsen
www.toldst.dk		 72 22 12 12
Motorstyrelsen
www.motorst.dk		 72 22 15 15
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen www.ufst.dk 72 22 11 11
Administrations- og Servicestyrelsen www.adst.dk 72 22 14 14
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heder ikke ringer forgæves.

vil møde flere styrelser, skal det

den kommende vurderingsportal,
der lanceres i forbindelse med
de nye ejendomsvurderinger, vil
blive lanceret som selvstændige
løsninger, men med tæt integration med skat.dk, så borgere og
virksomheder let kan finde den
relevante information.

Kerneopgaver
* Skattestyrelsen - Korrekt
betaling af skatter, afgifter og
moms.
* Gældsstyrelsen - Inddrivelse
af borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige.
* Vurderingsstyrelsen - Retvisende vurderinger af ejendomme og grunde.
* Toldstyrelsen - Enkel og korrekt afregning af told.
* Motorstyrelsen - Registrering
og afgiftsberegning af alle
motorkøretøjer.
* Udviklings- og Forenklingsstyrelsen - It-systemer og data
på tværs af skattevæsenet
samt målrettede udviklingsog forenklingsprojekter.
* Administrations- og Servicestyrelsen – Fællesfunktioner
som rekruttering, HR, regnskab og indkøb på tværs af
skattevæsenet.

Ministeren afviser at udstede
limousinetilladelser med tidsbegrænset gyldighed
Trafik,- bygge- og boligminister, Ole

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Olesen, at større kørselsbehov af

efterspørger kørsel med limousi-

Birk Olesen, afviser et forslag fra

herunder Færdselsstyrelsen, får

begrænset tidsmæssig varighed

ner, forventes dette behov dækket

Brancheforeningen for forretnings-

hjemmel til at kunne udstede

som følge af f.eks. internationale

med den eksisterende kapacitet

limousiner om midlertidige limou-

lejlighedstilladelser ved større

konferencer eller lignende arrange-

hos udbydere af limousinekørsel.

sinetilladelser.

arrangementer, for at kunne

menter af begrænset tidsmæssig

Ministeren bemærker samtidig, at

imødekomme efterspørgslen for

udstrækning forventes dækket af

der hverken i den nye taxilov eller

limousiner.

taxier.

i den tidligere taxilov er hjemmel

Brancheforeningen for forretningslimousiner havde via Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
i Folketinget stillet forslag om, at

Forelagt spørgsmålet for

I det omfang statsbesøg eller

Færdselsstyrelsen, oplyser Ole Birk

andre højt profilerede konferencer

TAXAIMPORT

til at udstede limousinetilladelser
med tidsbegrænset gyldighed.

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
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Forsvinder taxierne fra
Vordingborg?
Af Tom Svendsen, vognmand og områdeansvarlig for Waterfront Taxi i Vordingborg
Kommune

Op til valget sidste år var politikerne fremme i skoene og gav
adgang til flere taxier på gaden og
flere konkurrerende bestillingskontorer - Meget kreativt. Der blev
i taxikredse over hele landet talt
om Vordingborg. Det var nytænkning og spændende, men hvad
er der så lige sket?
Nu efter valget og halvvejs inde
i det nye år sidder jeg som lokal
vognmand og områdeansvarlig i
det nye kørselskontor, Waterfront
Taxi A/S og føler mig taget ved
næsen. Var det valgflæsk, da man
sagde, at nu ville der ske noget
nyt? Noget nyt for borgerne i
kommunen? Bestillingskontorerne

Forsvinder taxierne fra Vordingborg efterhånden som taxitilladelserne bliver konverteret? (Foto: Katrine Reinhold Folkmann.)

kom, mange nye taxibevillinger
kom. Men hvor er alle bilerne og

så må de jo tage andre steder

også skal betjene hovedstaden og

som selskab ikke kan vise frem-

hvor er Waterfront Taxi’s biler?

hen og køre. Det kan man nu

muligvis andre dele af landet.

gang og nogenlunde stabile om-

Når politikere sætter nye skibe
i søen, er det vigtigt lige at sikre

med den nye taxilov.
Vi har de sidste tre måneder

Vores vognpark i Vordingborg

sætninger. Derfor har vi også haft

er blevet mindre, men det er mar-

store problemer med at få chauf-

sig, at der er vand nok til at de

set faldende omsætninger med

kedskræfterne som spiller ind. Vi

fører i Vordingborg.

kan flyde. Men ikke en finger blev

chaufførflugt til følge.

besluttede i Waterfront Taxi, at

rørt fra politisk hold. Oppe på

I Waterfront Taxi er vi i dag noget

kommunekontoret har man fra
start været imødekommende og

Waterfront Taxi Vordingborg

der omsætningsmæssigt kun var

har løsrevet sig en smule fra selve

længere, end vi er var i marts. Vores

grundlag for to taxier og det holder

Waterfront Taxi. Forstået sådan at

it-system er næsten færdigt og

stadig stik, dog er omsætningen

Waterfront Taxi i det daglige har

interesseret i at hjælpe til, hvor

inden for den næste måned skal

i hverdagene faldet - svarende til

en lokal ledelse, som samarbej-

man kan. Men kommer der ikke

vi til at tage den første del i brug.

omsætning til kun en enkelt vogn.

der med ledelsen i København.

nogen kørsel til de nye taxier,

Vi arbejder på at få et callcenter

Vi arbejder lige nu på at få flere

Vi er lokale biler og vi arbejder

hænger det bare ikke sammen

op at køre beliggende i Vording-

biler ind i Waterfront Taxi Vording-

lokalt, det har og vil altid være vo-

for vognmænd og chauffører. Og

borg by. Det bliver et center, der

borg, men det er svært, når vi

res motto. Vi har også haft store
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ledelsesmæssige udfordringer,

til erhvervsmæssig persontrans-

geografiske område vi har i Vor-

dog med nogle få undtagelser.

men vi arbejder hårdt på at løse

port, kan de køre, hvor det skal

dingborg Kommune, være plads

Derfor kører 9 ud 11 vogne nu i

problemerne i fællesskab.

være i landet. Så hvis de ikke kan

til 30 taxier. Det meste handler

København.

tjene penge i Vordingborg Kom-

om tillid og forståelse. Taxibran-

Jeg elsker mit arbejde

mune, flyttes de bare til en anden

chen i Vordingborg Kommune

front Taxi er ikke imponeret af

Jeg er ked af, at det job, som jeg

kommune. Samtidig forsvandt

har de sidste mange år leveret en

Vordingborg Kommune. Hvis det

har haft de sidste syv år, er begyndt

kørselspligten til yderområderne

elendig service og dette gælder

stod til ledelsen, var det hele luk-

at forsvinde. Da jeg startede som

i kommunerne. Hvorvidt selska-

også Waterfront Taxi. I Waterfront

ket ned i Vordingborg Kommune.

taxichauffør i Dantaxi Sydsjælland

berne eller chaufførerne stadig vil

Taxi arbejder vi på at gøre det

Men jeg holder fast. I hvert fald

var vi to selskaber med dobbelt

køre derud, er kun til at gisne om.

bedre især når vi kommer i gang

fortjener Vordingborg Kommune

Hvis chaufførerne og vognmæn-

med at bruge en lille del af vores

og Vordingborg Erhverv at forklare,

så mange vogne, som vi er i dag.
Jeg elsker mit arbejde og det

Vores øverste ledelse i Water-

dene kunne se en forretning i at

it-system og for alvor kommer i

hvorfor de spænder ben for dem

er som sådan ikke lønnen, jeg

have bilerne fast i yderområderne,

gang med vores callcenter.

selv og det erhvervsliv, som prø-

måler mit job på. Men når man

ville de også være der. Men 1-3

faktisk meget voldsomt kan se min

ture i området om dagen gør

Waterfront Taxi har haft siden vi

Som taxichauffør, vognmand

vognmandsforretnings økonomi i

ingen forretning.

De største problemer som

ver at etablere sig i Vordingborg.

startede i slutningen af novem-

og områdeansvarlig for Vording-

frit fald, begynder man at tænke,

Jeg elsker at levere en god

ber 2017 er vores mangel på et

borg Kommune i Waterfront

om man burde flytte sin taxi til

service og møde mange forskel-

it-system. Vi har ikke kunne se,

Taxi ser jeg det alt dette som

København eller om man skal

lige mennesker i løbet af min

hvor de andre biler har været og

et nederlag for taxibranchen i

give Vordingborg Kommune en

arbejdsdag. Det ved jeg også, at

hvad de har lavet. Samtidig har

Vordingborg Kommune og for

chance mere.

mange af mine kolleger synes,

det givet udfordringer i forhold til,

kommunens borgere.

Der er også den mulighed, at

men det er svært, når det eneste

at vi har siddet i bilerne og skulle

Vi arbejder i mellemtiden på

jeg som vognmand flytter min bil

man som chauffør og selskab

sende sms’er. De problemer håber

at blive større. Ikke kun i Vording-

tilbage i Dantaxi. Som tingene går

bliver målt på er ventetider. Ven-

vi bliver løst med det nye system.

borg, men i hele landet. Men

og står, spår jeg, at om 4-5 år ek-

tetiderne kan være lange, men

sisterer der ikke en taxi i Vording-

når kunderne ringer og beder om

påpege er, at vi ikke har haft no-

lokalkendskab er en drivende

borg Kommune.

en taxi og får at vide, at der er 30

gen stor vognpark. I december var

faktor og måske i virkeligheden
den vigtigste.

Lige nu tror alle, at taxier i

Det andet problem som jeg vil

minutters eller mere i ventetid, så

direktøren en tur på jobcenteret

Vordingborg Kommune er en

bliver man på en dårlig dag nær-

og gav alle ledige med kørekort

selvfølge, men det er det ikke.

mest sammenlignet med en for-

og tre års erfaring som bilist en

Da taxibranchen i Danmark fik

bryder. Man må forvente, der kan

jobgaranti. Jobcenteret var glade

en ny lovgivning 1. januar 2018

være ventetid og den vil kun blive

for tilbuddet, men der er ikke sket

forsvandt kommunegrænsen for

længere, hvis ikke at borgerne i

mere i den sag. Vi har haft flere,

taxier på de nye tilladelser. Det vil

Vordingborg Kommune begynder

som gerne ville ud og køre taxi,

sige, at når alle taxitilladelser er

at bruge taxi noget oftere.

men hvor jobcenteret og unge-

konverteret til de nye tilladelser

Der burde, med det store

stadig med det lokale for øje, da

centeret ikke fik leveret varen,
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Ankomst- og afgang

Ankomst		

05-07-2018
06-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
08-07-2018
08-07-2018
09-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
12-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
15-07-2018
15-07-2018
16-07-2018

22

0900
1000
0700
0700
0800
0800
0830
0800
0800
0800
0700
0800
0800
0700
0800
1000
1300
0700
1000
0800
0800
0830
0500
0800
1200
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Afgang		

05-07-2018
06-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
07-07-2018
08-07-2018
08-07-2018
09-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
12-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
15-07-2018
15-07-2018
17-07-2018

2359
2300
1700
1700
1800
1700
1730
1700
1800
1700
1700
1600
1800
1700
1800
1800
2000
1700
1800
1800
1700
1730
1800
1700
1900

Skib		

Britannia		
Pacific Princess
Zuiderdam		
Seabourn Ovation		
MSC Orchestra		
Azamara Journey		
Costa Favolosa		
MSC Preziosa		
Seven Seas Explorer		
AIDAbella		
Celebrity Silhouette		
Sapphire Princess		
Queen Victoria		
Marina		
Sea Cloud II		
Celebrity Eclipse		
AIDAdiva		
Norwegian Breakaway		
Brilliance of the Seas		
MSC Orchestra		
Star Breeze		
Costa Favolosa		
Regal Princess		
MSC Preziosa		
Silver Spirit		

Kaj

c331
c192
c331
c196
c333
c177
c332
c333
c193
c193
c332
c331
c190
c193
c177
c197
c193
c331
c190
c333
c177
c332
c331
c333
c190

Ankomst		
18-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
22-07-2018
22-07-2018
22-07-2018
22-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
25-07-2018
25-07-2018
26-07-2018
27-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
29-07-2018
29-07-2018
30-07-2018
31-07-2018
31-07-2018
31-07-2018
31-07-2018
01-08-2018
02-08-2018
03-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
05-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
07-08-2018
07-08-2018
08-08-2018

1000
0800
0830
0700
0700
0800
0830
1500
0700
0800
0800
1300
0700
0700
0700
0800
0800
1000
0500
1000
0700
0800
0800
0830
1000
1130
0700
0800
1430
0700
0700
0700
2000
0700
0830
0900
0700
0830
0900
1000
0800
0500
0700
0700
0730
0800
0700
0800
0700

Afgang		

18-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
22-07-2018
22-07-2018
22-07-2018
22-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
25-07-2018
25-07-2018
26-07-2018
27-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
29-07-2018
29-07-2018
31-07-2018
31-07-2018
31-07-2018
31-07-2018
01-08-2018
01-08-2018
02-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
04-08-2018
05-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
06-08-2018
07-08-2018
07-08-2018
08-08-2018

1830
2000
2200
1700
1700
1800
1730
2000
1700
1700
1700
2000
2130
1500
1700
2300
2300
1800
1800
2100
1900
1700
1800
1730
1900
1700
1700
1700
2000
1700
1600
1700
1800
1700
2100
1700
1700
1730
1800
1800
1700
1800
1700
2130
2200
1700
1700
1800
1800

Skib

Arcadia
Albatros
Viking Sun
Seabourn Ovation
Zuiderdam
MSC Orchestra
Costa Favolosa
Deutschland
Norwegian Breakaway
MSC Preziosa
Mein Schiff One
AIDAdiva
Clio
AIDAdiva
Celebrity Silhouette
Silver Spirit
Marina
Brilliance of the Seas
Regal Princess
Nautica
Seven Seas Explorer
Mein Schiff 4
MSC Orchestra
Costa Favolosa
AIDAbella
Berlin
Star Breeze
MSC Preziosa
Serenissima
Zuiderdam
Queen Elizabeth
Norwegian Breakaway
Island Sky
Seven Seas Navigator
Viking Star
Serenade of the Seas
Seabourn Ovation
Costa Favolosa
MSC Orchestra
Celebrity Eclipse
MSC Preziosa
Regal Princess
Star Breeze
Clio
Viking Sun
AIDAbella
Celebrity Silhouette
Prinsendam
Azamara Journey

Kaj

c190
c190
c190
c190
c331
c333
c332
c190
c331
c333
c190
c190
c177
c331
c190
c190
c190
c190
c331
c190
c331
c190
c333
c332
c190
c177
c177
c333
c190
c333
c190
c331
c177
c190
c190
c331
c190
c332
c333
c190
c333
c331
c177
c190
c190
c190
c190
c190
c331

c177 = Ndr. Toldbod
c190 til c199 = Langelinie
c266 = Levantkaj
c330 = Oceankaj - c331 Terminal 1, c332 Terminal 2, c333/c334 Terminal 3 & Terminal 4
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Faaborg

Cykeltaxi
Tekst og foto: Tommy Verting

sen til dengang at anskaffe sig
en rigtig Rickshaw uden elmotor,

34-årige Morten Jannik Hansen

som han benyttede de første år.

går stolt og glad på arbejde alle

Den nuværende cykeltaxi, som

ugens syv dage. At køre cykeltaxi

er den tredje i rækken, købte

er blevet en livsstil for ham. Han

han fra ny for ca. fire år siden af

driver taxiforretningen, Faaborg

det daværende Norddjurs Taxi &

Cykeltaxi på 13. år og holder

Limousine Service, som kort før

normalt kun fri tirsdag og søndag

selskabet lukkede havde importe-

aften. Indtægten fra taxiforretnin-

ret flere cykeltaxier.

gen er et supplement til Morten
Jannik Hansens førtidspension.
Morten Jannik Hansen fik i sin

Morten Jannik Hansen er tilsluttet Dansk Taxi Service i Skive,
hvor kunderne kan bestille ture

tid ideen ved at læse om cykel-

via en app. Morten Jannik Hansen

taxierne i København og var ikke

kan også selv lægge ture ind i

Starttaksten er i dagtimerne 20 kroner og stiger til 25 kroner om aftenen. Om natten er
starttaksten 30 kroner. Hertil kommer en minuttakst på 4 kroner om dagen og 6 kroner om
aftenen. Minuttaksten for weekend og nat er 8 kroner.

systemet og det sker meget ofte,

er lokalture i Faaborg”, fortæller

da de fleste kunder foretrækker

Morten Jannik Hansen, som altid

mundtlig kontakt over mobiltele-

har haft en interesse inden for

fonen.

persontransport hvad enten det

”Jeg kører med mange faste
kunder og en del turister samt lidt

gælder taxi, tog eller bus.
”Da jeg startede i 2005

pakketransport. Der er plads til

var der 14 taxier og en enkelt

to voksne eller en enkelt voksen

cykeltaxi i Faaborg. I dag er der

og to børn under 11 år. Alle ture

kun fire taxier tilbage ud over min

Morten Jannik Hansen befinder sig godt med sit job som cykeltaxivognmand og synes, det er
både hyggeligt og morsomt at køre med kunder.

24
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Udsynet fra førerpladsen på Morten Jannik
Hansens cykeltaxi.

Politianmeldte
Fritz Quistorff
planlægger at
anlægge sag mod
Fanø Kommune

cykeltaxi-forretning. Om kort tid

tilladelsesnummer og på siden

Fanø Kommune har politianmeldt

de nu flere år efter kommer med

udvider jeg forretningen med et

det velkendte taxiemblem fra

Fanø Taxi for ikke at overholde vil-

påbud”, siger Fritz Quistorff i en

reservekøretøj, så jeg altid er klar

CAT, (Centralforeningen Af Taxi-

kår og bestemmelser for taxidrift.

kommentar.

til at betjene kunderne, uanset

foreninger) som Morten Jannik

Fritz Quistorff, indehaver af Fanø

om jeg har kørt de fire timer, som

Hansen er medlem af. Kunderne

Taxi, siger selv, at kommunen

øjeblikket at anlægge en sag

jeg normalt har strøm til efter

kan vælge at betale kontant, på

har politianmeldt ham for ikke at

mod Fanø Kommune, fordi de

en fuld opladning af tre timers

kreditkort eller via MobilePay. Der

overholde de åbningstider, som

hindrer ham i at konvertere hans

varighed”.

er ingen opvarmning i køretøjet,

kommunen for nylig har pålagt

fire taxitilladelser og fordi han nu

men kunderne sidder lunt på

ham.

bliver dikteret at overholde krav

Morten Jannik Hansens Cykeltaxi er af mærket ”Rom” og har

uldtæpper, ligesom der er ekstra

kostet 104.000 kroner i indkøb.

tæpper til rådighed i den lukkede

orienteret mig om deres krav den

aldrig tidligere har krævet og som

Elmotoren trækker ham op til en

kabine, som rummer både chauf-

dag, da de udstedte tilladelserne

kommunen ifølge Fritz Quistorff

hastighed på 25 km/t, herefter er

før og kunder.

til mig, for så havde jeg nægtet at

ikke har myndighed til at kræve.

det udelukkende energi fra chauf-

”Kommunen burde have

Fritz Quistorff planlægger i

om åbningstider, som kommunen

modtage dem. Det holder ikke, at

føren, der er afgørende for, hvor
hurtigt det skal gå i trafikken.
Cykeltaxien har en egenvægt
på 400 kg og må ikke køre på
almindelige cykelstier, dog er det
tilladt på dobbeltrettede cykelstier,
hvor der er mere plads. Betaling foregår efter taximetertakst.
Morten Jannik Hansens cykeltaxi
er udstyret med et T5 taximeter
og der køres efter takster, der er
godkendt af Faaborg Kommune.
Bagerst på cykeltaxien er der
monteret en grøn plade med
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Problemer med
færgedrift på
batterier
Tekst og foto: Tommy Verting

end et år siden, men måtte aflyse
festlighederne, da der opstod tek-

Mens det bl.a. på taxi- og busom-

niske problemer med at foretage

rådet efterhånden går nogen-

opladning af M/F Tycho Brahe´s

lunde stabilt med at anvende hel

nymonterede batterier.

eller delvis eldrevne køretøjer, er

Blot en uge før den annon-

det tilsyneladende langt sværere

cerede jomfrusejlads den i juni

at få et projekt med batteridrevne

2017 modtog HH Ferries Group

færger til at fungere.

en maritim miljøpris - Baltic Sea

HH Ferries Group, som ejer

Clean Maritime Award, ved en

færgeruten mellem Helsingør og

prisuddeling i Berlin, netop for

Helsingborg og som markedsfø-

elektrificeringen af de to færger,

res under varemærket Scandlines

M/F Tycho Brahe og M/F Aurora

Helsingør-Helsingborg, havde

af Helsingborg samt installatio-

ellers inviteret flere ministre

nen af de første landbaserede

til åbningsceremonien for mere

fuldautomatiske robotarme til

M/F Tycho Brahe skulle være verdens største batteridrevne færge, men sejler stadig som
hybridfærge, hvor den dieselelektriske drift leverer opladning til skibets battericontainere mellem
skorstenene.

opladning i havnene i Helsingør

men ABB måtte opgive at opnå

og Helsingborg.

den pålidelighed, der kræves for

Efter den aflyste batteri-premi-

at forbinde og frakoble oplad-

ere forventede HH Ferries Group,

ningskablerne til og fra fartøjerne.

at batteridriften ville komme til at

Hertil kommer, at M/F Aurora af

virke på færgerne i løbet af som-

Helsingborg stadig i dag mangler

meren 2017 eller kort herefter,

at få monteret ca. halvdelen af
batterierne, efter at leverandøren
gik konkurs.

M/F Aurora af Helsingborg har stadig kun fået
monteret halvdelen af batterikapaciteten efter
at leverandøren gik konkurs.
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M/F Tycho Brahe har gennem
det seneste år sejlet som hybrid-

Hvornår de fire ladetårne - markeret med
grønne batterier. i færgelejerne kommer til at virke, er stadig uvist.

geret optimalt, som det ellers
var ventet efter de forudgående
simulerede test på fabrikken.
Det er kun to af rederiets fire
færger - M/F Tycho Brahe og M/F
Aurora, der sejler i døgndrift og
som er bygget om til at være batteridrevne.
færge, hvor dieseldriften på den

Problemer med lade-tårne

som i løbet af færgernes korte lig-

ca. 4 km lange overfart har leve-

Ved færgelejerne i både Helsingør

getid i havnene på mellem syv

vil sænke CO2-udledningen med

ret opladning til den omfattende

og Helsingborg har ABB stået for

til ni minutter skulle levere oplad-

ca. 50 procent med 120 millioner

batterisamling - svarende til mere

at levere den banebrydende tek-

ning nok til færgernes batteridrift,

svenske kroner ud af et samlet

end 10.000 almindelige bilbat-

nologi i form af fuldautomatiske

men opladningsteknikken i tårnene

beløb på ca. 300 millioner sven-

terier.

ladningssystemer i fire lade-tårne,

har som nævnt indtil nu ikke fun-

ske kroner.

EU har støttet projektet, som
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4 km motorvej ved Vemmedrup
skal moderniseres
De hører efterhånden til sjælden-

bejde for at få fjernet betonen og

der i nødsporet og i det tunge

Vejdirektoratet opfordrer til, at

hederne på det danske vejnet –

få anlagt en motorvej, som lever

spor. Arbejdet er lagt om natten

man er ekstra opmærksom på

motorveje bygget på beton. Men

op til dagens krav til komfort og

og ventes ikke at give store gener

skiltningen og vejens forløb, da

på Vestmotorvejen ved Vemme-

holdbarhed.

for trafikanterne. Dog er der en

der vil komme perioder, hvor

drup vest for Køge ligger der fortsat

Arbejdet udføres på en 4 km

hastighedsbegrænsning på 80

trafikken flyttes over i midlertidige

en strækning, som nu er i en så

lang strækning fra sammenflet-

km/t. De smallere spor gør des-

kørespor.

dårlig forfatning, at betonen må ud-

ningen af Vest- og Sydmotorvejen

uden, at brede transporter ikke

skiftes og motorvejen moderniseres.

ved Køge og frem til Vemmedrup.

må overstige 4,5 meter.

Netop denne strækning er fra

Arbejdet startede onsdag den 4.

Fra midt juli til starten af august

1976 og fra en tid, hvor motor-

juli og forventes afsluttet efter 13

lægges der midlertidig asfalt på

veje typisk blev bygget på et

uger med udgangen af september.

midterrabatten. Arbejdet foregår om

underlag af betonplader. Der er

Ved arbejdet bliver hele den

gennem årene blevet udlagt ny

underliggende vej brudt op og

asfalt på strækningen talrige gang,

vejen bygget op på ny.

men betonens dårlige tilstand har

Arbejdet udføres først på stræk-

dagen. Der vil være to smallere spor
og 80 km/t i østgående retning.
Fra midt august til slut september fjernes betonstrækning og ny

betydet, at asfalten er blevet lap-

ningen i retning mod København,

vej opbygges. Arbejdet foregår

pet med kortere og kortere mel-

hvorefter det flyttes over i retning

om dagen. Der vil være to smalle-

lemrum – en dyr løsning og hver

mod Ringsted senere på som-

re spor i hver retning og 80 km/t.

gang til stor gene for trafikken.

meren.
Arbejdet gennemføres efter

Bilister på strækningen må
forvente længere rejsetid. End-

Komfort og holdbarhed

følgende plan, som dog kan blive

videre vil Salby rasteplads være

Vejdirektoratet går derfor nu i

justeret undervejs:

lukket fra midt i juli til slutningen

gang med et omfattende vejar-

Fra 4. juli til midt juli arbejdes

af september.

Vejdirektoratet gør endvidere
opmærksom på, at der kan forekomme fartkontrol på arbejdsstrækningen.

