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Holstebro Kommune handlede
ansvarspådragende over for
taxivognmand

Kronprinsesse Marys Bro får
Danmarks første free flowbetalingsanlæg

Frygter fremtiden

Forsøg med selvkørende bus i
Aalborg et vigtigt skridt nærmere

Vi bør fastholde en kontrolleret
liberalisering

ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

Adil Advokater

AMU SYD

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

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

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

Buskort - BAB - Flex

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

TaxiRiget ApS

EUC Nord

Revision 80 ApS - Registreret revisor

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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

3F Københavns Chauffører

Gørløse Auto Import ApS

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

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

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

Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

FORSIKRINGER
ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 86 13, mail: erik@etuforsikring
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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:
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626

Højesteretsafgørelse:

Holstebro Kommune handlede
ansvarspådragende overfor
taxivognmand
Holstebro Kommune handlede

lang og sej kamp gennem ca. 4

ansvarspådragende over for taxi-

år vundet ved Højesteret af Jan

vognmand Jan Lund Nielsen, da

Lund Nielsen og hans advokat,

kommunen for snart 4 år siden

Bjarne Korsgaard.

undlod at opslå tre ledige taxitilla-

“I både Byretten og Østre

delser, inden kommunen udstedte

Landsret virkede det som om,

tilladelserne til en konkurrent.

dommerne ikke havde forstået

Sådan lyder en afgørelse fra

sagens kerne. Det lå dog i alle tre

Højesteret, som blev afsagt sidst i

tilfælde klart, at Holstebro Kom-

august måned i år.

mune havde overtrådt loven,

Det spørgsmål, som Højesteret

men ikke i en grad, der gjorde, at

skulle tage stilling til, var, om Hol-

kommunen var erstatningspligtig”,

stebro Kommune havde handlet

fortæller Jan Lund Nielsen, der i

ansvarspådragende over for Jan

sin tid indledte sagen ved at klage

Lund Nielsen ved, at kommunen i

til Statsforvaltningen. Allerede

har haft i udgifter til advokat og

bet”, fastslår Jan Lund Nielsen,

strid med § 10 i den dagældende

dengang fik Holstebro Kommune

nu venter jeg på at få de penge

som dermed måske har udsigt

taxibekendtgørelse havde undladt

en påtale.

tilbage, som jeg tidligere var dømt

til yderligere 2-3 år med måske

Taxivognmand Jan Lund Nielsen fra Holstebro har endelig efter fire års kamp fået medhold i
Højesteret

at opslå tre ledige taxitilladelser

“Efter Statsforvaltningens afgø-

til at betale for kommunens udgif-

to retssager, når sagen om selve

inden kommunen udstedte til-

relse anlagde vi efterfølgende en

ter til advokat i først byretten og

erstatningsbeløbet regnes med.

ladelserne til en konkurrent.

sag med et erstatningskrav på

senere Østre Landsret. De 57.000

Tidligere havde både Byretten i

240.000 kroner, svarende til et

kroner mener kommunen dog

rimelig sikker i sin sag om erstat-

Jan Lund Nielsen føler sig dog

Holstebro i 2017 og Vestre Lands

overskud på 80.000 kroner pr.

ikke, jeg skal have, men hvis ikke

ning efter Højesterets afgørelse!

ret i 2018 givet Holstebro Kom-

tilladelse. Foreløbig har jeg mod-

de betaler inden 10 dage, så

mune medhold, men nu er en

taget de 106.000 kroner, jeg selv

stævner vi kommunen for belø-

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
TAXI Minibus & Bus Danmark SEPTEMBER- 19
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Køretøjerne bliver overvejende Tesla-biler model 3 og model S, men kunderne vil også opleve
at blive transporteret i energirigtige biler af andre mærker.

43 Viggo-biler ventes på gaden
i løbet af oktober måned
Det nye app-baserede kørselskon-

Der mangler dog ikke mange

kontor i SOHO på Flæsketorvet i

Bilerne vil være fordelt på ca. 30

tor i København, Viggo, er endnu

detaljer. Alt teknik er på plads og

Kødbyen.

vognmænd og flere er på vej.

ikke i fuld drift. Først i slutningen af

der var mange gæster til stede

“Vores app er sat i gang og fun-

“Vi har haft virkelig mange hen-

denne uge (uge 37) vil de første

ved indvielsen, som blev afholdt

gerer og vi har haft en del prøve-

vendelser fra både potentielle og

taxikunder blive transporteret i

den 5. september som en “Roof

biler ude og køre, men først i slut-

etablerede vognmænd og chauf-

nulemissionsbiler fra Københavns

Top BBQ & Soft Launch Party” på

ningen af uge 37 er vi for alvor

fører, der gerne vil være med hos

nye “grønne” kørselskontor.

taget oven over det daglige Viggo-

klar til at gå i luften. Vi har biler,

os og vi afholder endnu to vogn-

tilladelser og aftaler på plads til

mands-event i København den

i alt 43 biler, så det er det antal

12. september klokken 11.00 og

biler, som vi forventer hurtigt at

igen om aftenen klokken 18.30 i

være oppe på i starten af oktober

SOHO på Flæsketorvet i Kødbyen”,

måned. Det synes vi selv er en

fortæller Kenneth Herschel videre.

okay størrelse i forhold til, at vi

Viggo kan også hjælpe nye vogn-

kun er i første måned af den en-

mænd med tilladelser.

delige etableringsfase”, fortæller
Kenneth Herschel, som er en af

Interesserede kan tilmelde sig
på www.viggo.com/vognmand.

idémændene bag Viggo.

Ved indvielsen den 5. september var der mange gæster til stede. På billedet ses fra venstre CIO
i Viggo, Patrick Pereira, CEO Kenneth Herschel og formand for Viggo, Peter Bardenfleth-Hansen.
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Vi køber
din taxa
uden afgift
Kontant afregning
- afhentning over hele landet
Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

bilbud.dk

Kontakt:
Salgschef Peter René Bostrup
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

Haydar Shaiwandi frygter fremtiden:

Vi bør fastholde en kontrolleret
liberalisering
Tekst og foto: Tommy Verting

“Hvis ikke vi fastholder en kontrolleret liberalisering med f.eks. en
årlig uddeling af 300 nye tilladelser over en 5-årig periode fra
2021, vil København blive
oversået af taxier. Indre by og
Københavns Lufthavn vil blive
proppet af taxier til stor gene for
alle. Taximarkedet vil blive præget
af et hav af lykkeriddere, hvor
vi vil opleve mange konkurser.
I forvejen er taxibranchen ikke
populær blandt københavnerne.
De vil gerne transporteres, men
mange københavnere ser meget
negativt på taxi, fordi taxichauffører nogle gange måske ikke
agerer helt hensigtsmæssigt. Taxi
har et blakket ry, men der er trods
alt mange, der kan finde ud af

Haydar Shaiwandi er overbevist om, at det vil få katastrofale følger, hvis København flyder over af taxier. (Foto: Tommy Verting)

at opføre sig ordentligt og agere
efter hensigten”, mener Haydar
Shaiwandi, der er daglig leder af

Haydar Shaiwandi advarer også

måneder er markedet oversvøm-

Højere uddannelsesniveau

kørselskontoret Drivr i København.

imod resultatet af tilgangen af

met af vognmænd med grønne

Haydar Shaiwandi ser meget

Han er overbevist om, at det vil få

mange elbiler:

biler, som alle vil have adgang til

gerne, at uddannelsesniveauet

de samme fordele. Det vil igen

bliver hævet. Han vil fastholde de
nuværende eksterne uddannel-

katastrofale følger, hvis København

“Lige nu giver det fordele hos

flyder over af taxier. Beboerne vil

kørselskontorerne og i Køben-

gå ud over mange lykkeriddere

helt sikkert reagere og få politiker-

havns Lufthavn at købe en elbil,

med konkurser til følge”, påpeger

ne til at fjerne taxierne fra indre by.

men i løbet af måske kun 12

Haydar Shaiwandi. 		
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sescentre og anser det er vigtigt,

omkostningsfokus på, at det er

torerne bør alle have samme

serne. Derfor er det nødvendigt

at ansvaret for uddannelse ligger

en investering for at opnå gevinst

uddannelse som vognmændene.

med en opdeling af ansøgerkrite-

hos en 3. part, som det gør i dag.

inden for 12 måneder. Ingen nye

Kørselskontorerne bør have et

rierne i f.eks. to puljer. Én pulje for

Kørselskontorerne skal ikke stå for

vognmænd bør f.eks. anskaffe sig

medansvar for vognmændenes

selvstændige erhvervsdrivende

at uddanne nye folk i branchen:

en bil til mere end 200.000 kroner,

forretning og for at de ikke går

med enkeltmandsvirksomheder

uanset om det er en elbil eller ej,”

konkurs og f.eks. sørge for ind-

og en anden pulje for ApS og A/S

bør der være et krav om en ud-

lyder advarslen her fra Haydar

beretninger til myndigheder som

selskaber”, lyder forslaget fra Hay-

dannelse til vognmænd, særligt

Shaiwandi, som henviser til de

SKAT. I dag er det kun oplysnin-

dar Shaiwandi, som gerne ser, at

med henblik på salg og service.

mange ukontrollerede liberalise-

ger til Færdselsstyrelsen, som

der kun uddeles grønne tilladelser

Nye vognmænd er slet ikke parate

ringer, der er gået galt f.eks. i Sverige,

kørselskontorerne er ansvarlige

fra 2021.

til at drive forretning og forstår

Holland og Irland, hvor storbyer i

for. Kørselskontorerne bør også

ikke, at der er et stort ansvar ved

dag har 10.000 - 12.000 taxier mod

tilbyde nye vognmænd det ud-

at være arbejdsgiver. De har ikke

tidligere måske kun 2.000 taxier.

styr, der skal monteres i bilerne”,

“Ud over chaufføruddannelsen

ekspertisen og er uvidende om,

mener Haydar Shaiwandi, som

Større ansvar til kørselskontorer

også meget gerne ser en ændring

til. De skal vide noget om f.eks.
afskrivninger, da det er vigtigt, at

“Vi skal også placere et større

om tilladelser.

de tager beslutninger ud fra viden.

ansvar hos kørselskontorerne og

“I dag er det de økonomisk

Alle vognmænd bør have et

de daglige ledere på kørselskon-

stærke, der løber med tilladel-

at der er meget at forholde sig

omkring Færdselsstyrelsens lotteri

Vejle Taxa mangler vognmænd
Kunne du tænke dig at blive en del af en travl
forretning på favorable vilkår?
Vi har mange kørselsopgaver og ligger vandret
for at klare efterspørgslen.
Kontakt Vejle Taxas formand, Finn Würtz Knudsen på tlf. 7583 1533
eller mail:vejletaxa@vejletaxa.dk

E

VEJL
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Kronprinsesse Marys Bro får
Danmarks første free flowbetalingsanlæg
Når Kronprinsesse Marys Bro åb-

rer køretøjerne enten via deres

fjordpay.dk, så vil betalingen ske

"Det er nemt og bekvemt for

ner for trafik den 30. september,

nummerplade eller bizz, mens de

helt automatisk. Har trafikanten al-

trafikanter at være registreret

bliver det med Danmarks første

kører over broen.

lerede et bizz-abonnement, sendes

bruger hos Fjordforbindelsen

registreringen af turen videre til det

Frederikssund. Og jeg vil derfor

free flow-betalingsanlæg. Betaling

"Vi er stolte over snart at kunne

sker automatisk via enten num-

præsentere danskerne for landets

selskab, som trafikanten har sit

gerne opfordre trafikanterne

merpladelæsning eller med en

første free flow-betalingsanlæg.

abonnement hos, eksempelvis

til at tilmelde deres nummer-

bizz, mens bilen er i fart.

Det betyder, at trafikken kan glide

selskabet BroBizz A/S, der så vil

plade gratis på fjordpay.dk, hvis

nemt hen over Kronprinsesse

opkræve beløbet for passagen af

man ønsker en lokal aftale hos

at krydse Roskilde Fjord via den

Marys Bro. Den samme tekno-

broen.

Fjordforbindelsen. Ønsker man

nye motortrafikvej og Kronprin-

logi bruges allerede på veje og

sesse Marys Bro, vil de ikke møde

broer i vores nabolande Norge og

nummerplade hos Fjordforbin-

foretage sig andet end at sætte

bomme ved broen. De skal heller

Sverige", siger Leif Tullberg, besty-

delsen Frederikssund og har man

den i forruden. Uanset om man

ikke have dankortet op af lommen

relsesformand i Fjordforbindelsen

heller ikke en bizz, kan trafikanten

vælger at registrere sin num-

på turen for at betale brotaksten

Frederikssund.

betale for enkeltturen på www.

merplade eller at benytte sin

Når trafikanter fremover vælger

på 14 kr. for køretøjer under 3500

at bruge sin bizz, skal man ikke

fjordpay.dk mod et mindre admini-

bizz, behøver man ikke tænke

kg og 41 kr. for køretøjer over

forventer at benytte Kronprinsesse

strationsgebyr per tur. Hvis man

mere over betalingen. Den vil

3.500 kg. I stedet vil de passere

Marys Bro jævnligt, kan registrere

ikke betaler sin tur inden for 5 dage,

blot ske automatisk fremover",

en mast med kameraer i hver

deres nummerplade hos Fjordfor-

modtager man en opkrævning med

siger Henrik Vincentsen, projekt-

side af vejen. Masterne registre-

bindelsen Frederikssund på www.

et ekstra opkrævningsgebyr.

chef i Vejdirektoratet.
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Personer og virksomheder, der

Har man ikke registreret sin
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Fakta om free flowanlægget
• BroBizz Operatør A/S etab
lerer og skal drive det nye
betalingsanlæg og stå for
den daglige kundeservice.
• Betalingsanlægget vil være
videoovervåget og fjernbe
tjent fra Sund & Bælts døgnbemandede kontrolrum i
Halskov.
• Når Kronprinsesse Marys Bro
indvies, forventer selskabet
Fjord forbindelsen Frederiks
sund, der står for opførelsen
af den nye bro, efter et års
tid en daglig trafik på ca.
12.000 køretøjer.
• Fjordforbindelsen Frederikssund bliver en statsvej.
Den nye bro er 1.360 meter lang og forventes at aflaste
Kronprins Frederiks Bro mærkbart og give tidsbesparelser til
trafikanterne på op til 30 minutter i morgenmyldretiden.

Hvordan virker
betalingsanlægget?
Betalingsanlægget består af to
master på motortrafikvejen i

Fakta om brugerbetaling
• Det vil koste 14 kr. for køretøjer på og under 3.500 kg og 41 kr. for køretøjer over 3.500 kg at køre
over Kronprinsesse Marys Bro.

styret med kameraer, der sørger

• Ved betaling af enkeltture på Fjordpay.dk pålægges 1 kr. pr. tur. Efter 5 dage efter første tur
udsendes en opkrævning med et opkrævningsgebyr på 20 kr.

for at beregne den rette pris for

• Motorcykler kan gratis krydse Kronprinsesse Marys Bro.

Hornsherred. Masterne er ud-

turen, mens køretøjet passerer.
Prisen beregnes på baggrund
af en 3D-scanning af køretøjets
højde, bredde og længde. Andre
kameraer sørger for at aflæse
køretøjets nummerplade, så
trafikanten med et nummerpladeabonnement betaler via dette,
mens en antenne aflæser signalet
fra en bizz, hvis køretøjet har
sådan en monteret.

• Folketinget har vedtaget et pendlerfradrag på 12 kr., som kan benyttes af pendlere med mere
end 12 km mellem bopæl og arbejdssted.
• Personer og virksomheder, der planlægger at benytte Kronprinsesse Marys Bro, kan oprette et
lokalt gratis nummerpladeabonnement på www.fjordpay.dk.
Abonnementet kan kun anvendes på Kronprinsesse Marys Bro.
• Har man allerede en Bizz (fx en BroBizz), kan denne benyttes på Kronprinsesse Marys Bro.
• Det vil fortsat være gratis for alle køretøjer under 3.500 kg at køre over Kronprins Frederiks Bro.
Køretøjer over 3.500 kg må ikke længere køre over Kronprins Frederiks Bro, når Kronprinsesse
Marys Bro åbner for trafik den 30. september 2019.
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Forsøg med selvkørende bus i
Aalborg et vigtigt skridt nærmere
De nordjyske trafikanters mulig-

transportkøretøj når så langt her-

hed for at køre med en selvkø-

hjemme.

rende bus i Aalborg-området er
rykket tættere på.

"Den offentlige høring er en
vigtig milepæl i bestræbelserne

Vejdirektoratet har sendt et

på at få godkendelse til at køre

udkast til bekendtgørelse om Aal-

med en selvkørende bil eller bus",

borg Kommunes forsøg med en

siger afdelingsleder Andreas

selvkørende shuttlebus i offentlig

Egense fra Vejdirektoratet. "Det

høring - hvilket er første gang,

viser, at der er god fremdrift i

et forsøg med et selvkørende

Aalborg Kommunes forsøg".

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Dantaxi 4x48 montering & service
Taxa 4x35 montering & service
Taxa eller front view kamera
fra egen import

Den selvkørende bustype der skal benyttes i Aalborg, blev præsenteret sidste efterår ved
Bellacentret i København. (Foto: Tommy Verting)

Helt konkret går kommunens

sendt i høring betyder, at de re-

rende shuttlebus køre i Aalborg

levante myndigheder - herunder

Øst-området på Astrupstien og

Færdselsstyrelsen, Rigspolitiet og

Jerupstien.

Vejdirektoratet - er færdige med

Rådmand Hans Henrik Hen-

ansøgningen og at offentligheden

ningen i Aalborg Kommune hilser

har fire uger til at give bemærknin-

det nye fremskridt i processen

ger til bekendtgørelsen. Herefter

velkommen:

vil sagen blive forelagt Folketin-

"Vi er rigtig glade for, at vi nu
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Bosch diagnose center
Elekronisk diagnose og fejludmåling
Varme & Klima service fra 749,00 kr.
Webasto & Ebersbächer
garanti- værksted
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den indledende behandling af

riksen i By- og Landskabsforvalt-

er kommet et skridt tættere på at

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

At bekendtgørelsen nu er

forsøg ud på at lade en selvkø-

gets Transport- og Boligudvalg.
Afhængigt af hvilke bemærk-

få selvkørende busser ud at køre

ninger, der kommer ind i hørings-

på Astrupstien i Aalborg Øst. Det

perioden og den efterfølgende

har vi arbejdet på i lang tid og

politiske behandling, er det første

både vi, hos Aalborg Kommune,

forsøg med selvkørende biler på

og beboerne i Aalborg Øst ser

offentlig vej rykket væsentligt tæt-

meget frem til at kunne forbedre

tere på at være en realitet.

den interne mobilitet i området
med denne nye teknologi",
udtaler han.

Vil du være en del af
et landsdækkende samarbejde?
Taxi 4x27 er nu en del af Nordens største taxiselskab, Cabonline, og vi arbejder stadig
målrettet på at blive et landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler.
Vil du være med - så kontakt os!
Pladsleje/vederlag
• Kr. 250,- ugen/vogn
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning.
• Prisen ligger fast indtil 1.4.2022
Andet
• Priser og rabatter sættes i dialog med uafhængig vognmandsforening, hvis
repræsentanter vælges af vognmændene selv.
• Egne flexaftaler er tilladt i det omfang, at de lokale trafikselskaber tillader det.
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler.
• Nordisk App, Cabonline og nordisk kontoordning.
• Gratis anlæg med første montering betalt.
• Gratis profilindpakning.
Binding
• Uopsigelig i rabatperioden, herefter løbende måned plus 6 måneder.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder
- dog tidligst til 31. marts 2022!
Kontakt			
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27
kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem.
Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.

Endorsed by Cabonline

En elbil fra Dantaxi oplader ved Amager
Hospital. (Foto: Tommy Verting)

Uenighed om elnettet er
klar til elbiler!
Der er opstået uenighed om,

denne sommer ude med en ad-

Videnskab.dk henviser han til en

Nissan har lavet den mest solgte

hvor meget belastning det dan-

varsel om, at det danske elnet ikke

undersøgelse fra Nissan Research

elbils-model nogensinde

ske elnet kan klare, når danskere

ville kunne klare belastningen, hvis

Center i Japan, som er med i det

(400.000 solgte elbiler globalt)

med én million elbiler skal lade

alle skulle lade samtidig.

danske ACES projekt, der arbejder

og de har allerede store mæng-

deres biler.
Energiselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi, var i

på at undersøge, hvor store pro-

der data på, hvordan folk rent

rende ved DTU Elektro, Andreas

Den påstand er Ph.d.-stude-

blemer en stor elbilpark vil skabe

faktisk oplader deres bil.

Thingvad ikke enig i. I en artikel på

for elnettet i fremtiden.

Nissans data viser, at folk
langt-fra lader hver dag, men i
gennemsnit hver anden dag og

Mercedes-Benz
B200 D 8G-DCT sælges

Bilen er næsten ny, fuldt udstyret og
har kun kørt 13.000 km i Taxi 4x27.
Originalfarve: Iridiumsølv metallak.
Nypris 228.000 kr. - Sælges for 205.000 kr.
Mulighed for at videreføre finansiering
hos MB-Finans.

Ring til Mehmet på 5230 0401
12
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ofte kun to gange om ugen, hvis
de ikke kører vildt langt til dagligt.
Ladningsmønstre fra 10.000
Nissan elbiler solgt i USA viser, at
der om aftenen, når folk kommer
hjem fra arbejde, højest er omkring
18 procent, der lader på samme
tid.

Kapitalfonden
Grisk og Grådig med
domicil i skattely

Fra datalogistic.eu får du europas mest up to date
system, der opfylder den nye taxalov for
bare 298,- kr. om måneden!
Nåh ja - og du beholder hele halen...
mail på: olsen@datalogistic.eu eller ring
til Oluf på 5050 5107

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 510713
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løbende er behov for at samle
trådene og derigennem sikre, at
tidsplaner og økonomi er afstemt
projekterne imellem, så synes jeg,
at vi skal give jernbanen et samlet
serviceeftersyn", udtaler ministeren og fortsætter:
"Et serviceeftersyn vil give os
et godt overblik, så vi ved, at der
ligger en plan for, hvordan vi
kommer i mål med de allerede
igangsatte projekter og samtidig
sikre trafikafviklingen".
"Vores fokus må og skal være,
Foto: Tommy Verting

Jernbanen skal have et
serviceeftersyn

hvordan vi kommer igennem den
kæmpe omstilling til fremtidens
moderne jernbane på en måde,
der sætter passagererne i fokus
og sikrer det bedst mulige togprodukt til danskerne".
Det samlede serviceeftersyn
skal tilvejebringe et samlet opdateret overblik og en samlet plan

Transportminister Benny Engel-

De igangværende og kommende

Der er derfor behov for en tæt

for de mange igangværende

brecht sætter gang i et serviceef-

mange projekter på jernbanen er

koordinering, så det frem mod

projekter og gennemførelsen af

tersyn af jernbanen. Serviceefter-

gensidigt afhængige. Det gælder

2030 lykkes både at få gennem-

den forudsatte togtrafik. Serviceef-

synet skal tilvejebringe et samlet

blandt andet udrulningen af nye

ført de mange forbedringer af

tersynet vil skulle gentages med

opdateret overblik og en samlet

signaler, som vil betyde færre

infrastrukturen og sikre den bedst

passende mellemrum i lyset af ny

plan for de mange igangværende

forsinkelser for passagererne og

mulige trafikafvikling til gavn for

viden og nye beslutninger. Og så

projekter og gennemførelsen af

elektrificeringen af centrale dele

passagererne.

skal serviceeftersynet indeholde

den forudsatte togtrafik. Det skal

af jernbanen, som vil muliggøre

sikre, at det frem mod 2030

en grønnere togdrift.

Transportminister Benny En-

elle situation på jernbanen, her-

tersyn vil være et godt redskab i

under hvilke særlige udfordringer,

den forbindelse:

muligheder og indsatsområder,

lykkes både at få gennemført de

En ændring i tidsplanen for ét

mange forbedringer af infrastruk-

projekt har ofte stor betydning for

turen og sikre den bedst mulige

mange andre projekter. Samtidig

trafikafvikling til gavn for passage-

påvirker den høje aktivitet betin-

ter i gang på jernbanen. Og når

rerne.

gelserne for at afvikle togtrafikken.

tidligere erfaringer viser, at der
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en samlet vurdering af den aktu-

gelbrecht mener, at et serviceef-

"Der er mange vigtige projek-

der er relevante at sætte fokus på
i de kommende år.

Prius+
Mirai

Camry

Corolla Touring Sports

RAV4

DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
Toyota’s Hybrid-teknologi er bygget på mere end 20 års hybridinnovation. Hybrid har altid automatgear
og er et miljørigtigt valg til din næste bil. Skal din næste TAXI også være en Toyota Hybrid ?

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi
Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km.
Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km.
RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,5-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km.
Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-121 g/km.
Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km.

Den ene af de to skibe på ruten København-Oslo, Pearl Seaways, er ombygget til at
modtage landstrøm og gør det allerede i Oslo. (Foto: Tommy Verting)

Store skibe sviner mindre på sigt
Den grønne omstilling går for lang-

opfordrer Aarhus Havn til at frem-

talt til “Ingeniøren“, at der ikke

Bedre skibe på vej

somt, når det gælder krydstogtskibe.

rykke etableringen af landstrøm

umiddelbart kan installeres sådanne

Den tyske miljøorganisation, NABU,

Det mener beboerne tæt på

for krydstogtskibe. Problemet i de

anlæg, da der ikke er tilstrække-

har konstateret en svag frem-

Nordhavnen i København, som i

danske havne er bare, at det i dette

lig strømforsyning til den del af

gang efter en undersøgelse af

flere år har klaget deres nød over

forår kun var hvert femte krydstogt-

havnen.

krydstogrederiernes flåder. Flere

de mange anløb af store skibe,

skib, der teknisk var i stand til at

I 2018 var der 346 anløb af store

rederier benytter nu mere klima-

der forurener. Beboerne så helst,

modtage strøm fra landanlæg.

krydstogtskibe i København og

venlige løsninger, viser under-

i år bliver tallet endnu højere.

søgelsen, men det går stadig alt

Især er det slemt ved pålands-

DFDS er klar til landstrøm

En ny og endnu større terminal

for langsomt med den grønne

vind, fordi det er den såkaldte

En de to DFDS Oslo-både, Pearl

forventes at være klar til brug fra

udvikling ombord.

bunkerdiesel krydstogtskibene

Seaways, blev i forgangne vinter

2020-sæsonnen.

anvender. Den indeholder 100

ombygget under et værft ophold

gange mere svovl end den almin-

på Lindø til at kunne modtage land-

delige diesel til biler og er kræft-

strøm, når den ligger i havn i Oslo.

fremkaldende. Endvidere øger

Det samme er dog endnu ikke

bunkerdiesel risikoen for hjerte-

blevet en realitet i København, hvor

karsygdomme og blodpropper.

skibet stadig har hjælpemotorerne

Men der er tiltag på vej, som gør

kørende i de syv timer Pearls Sea-

de store skibe "grønnere".

ways ligger til kaj hver anden dag.

at skibene fik forbud mod anløb.

DFDS´s andet skib på Køben-

Et anlæg på land til levering af
strøm til de store skibe ved Ocean-

havn-Oslo ruten forventes at få

kaj i Københavns Nordhavn er på

samme ombygning til januar 2020,

vej og ventes klar i 2021. Dermed

så den også kan modtage land-

kan skibene slukke deres store hjæl-

strøm. Spørgsmålet er så bare, hvor-

pemotorer, når de ligger til kaj.

når Københavns Havn er klar til at

I Aarhus er der også sket en

levere strøm til de store skibe?

positiv udvikling, hvor politikerne

Rederiets informationschef, Gert

er kommet med en udtalelse, der

Jakobsen, har tidligere på året ud-

16
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AIDAnova er verdens første krydstogtskib, der sejler på flydende nedkølet naturgas - LNG.

skibe, der befinder sig på det euro-

sejle på LNG. Costa Smeralda

pæiske marked, angiver NABU,

leveres allerede i oktober 2019

at det tyske rederi, AIDA, topper

og Costa Toscana ventes indsat

listen for nye standarder med

i 2021. I alt forventes der mere

deres nyeste skib, AIDAnova, som

end 20 nye skibe frem til 2025

blev leveret fra Meyer Turko værftet

fordelt på flere rederier.

i Finland sidste år og sat i drift i
december 2018.

Nedest på NABU-listen som
de mindst grønne skibe i Europa

AIDAnova er verdens før-

ligger de nyere men mindre nor-

ste krydstogtskib, der sejler på

ske krydstogtskibe, der alle sejler

flydende, nedkølet naturgas, LNG,

med under 1.000 passagerer,

som sviner mindre.

Viking Star, Viking Sea, Viking Sky

Costa-rederiet er også på vej
med to nye skibe fra det finske

Costa Smeralda, som leveres i oktober i år, kommer også til at sejle på nedkølet naturgas LNG.

og Viking Orion. De er alle bygget
i perioden 2015-2018.

værft, der begge kommer til at

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
TAXI Minibus & Bus Danmark SEPTEMBER- 19
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Intelligent grøn transport
DI Transport sætter fokus på intil-

Vi står derfor over for en af de

På Transportens dag kan du

intelligent transport kan levere

legent grøn transport på Transpor-

største ændringer i transportbran-

bl.a. høre:

grøn mobilitet.

tens Dag 2019 den 25. september

chen, når alternative drivmidler

Transportminister Benny Engel-

2019 i Industriens Hus i Køben-

skal erstatte benzin, diesel og

brecht vil præsentere regeringens

frei, Holo, der vil fortælle om

havn.

flybrændstof. Det vil påvirke alle

overvejelser i forhold til grøn om-

mobilitetsløsninger og førerløs
teknologi.

Transportbranchen er blevet

Adm. direktør Peter Sorgen-

transportvirksomheder - også din,

stilling, infrastruktur og en grøn

mere energieffektive og transpor-

hedder det fra DI Transport, som

mobilitetsplan.

terer stadig flere personer og varer

derfor sætter fokus på, hvordan

med det samme energiforbrug.

der kan leveres en intelligent grøn

Grundfos, der vil give en grøn

biogas er en vigtig del af en grøn

Men transportbranchen er stadig-

omstilling, der både reducerer

peptalk.

fremtid.

væk i store træk afhængige af fos-

klimapåvirkningen og leverer høj

sile drivmidler, der udleder CO2.

mobilitet for personer og varer.

Adm. direktør Mads Nipper,

Adm. direktør Ole Hvelplund,
Nature Energy, om hvordan

Vice-President Danny Lange,
Unity Technologies, om hvordan

Taxi 4x27 er i rivende udvikling derfor:
Hvis du ønsker at sælge din bevilling, så kontakt Thomas eller Per.
Vi har mange potentielle køber i vores kartotek fordelt i hele Danmark
– vi har også købere til din kørsel.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27kan
vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.
Kontakt: Adm. direktør Thomas RB Petersen, tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 2700
Salgschef Per Hansen, ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Endorsed by Cabonline
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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

Sprinter 314 CDI

h skærm
& 7” to,uteclefon & medie.
t
a
r
s
n
o
ti
dio
nk

Multifuf fartpilot, distronic, ra

Til

styring a

Fra

kr. 350.000,-

rt sæde

- Komfo
vip
M1 stol d og med ekstra6 biler

eksl. moms

re
Ekstra b etransport - Type

syg
Lettere

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift

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: Den anførte pris er for standard opbygning. Den viste model kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen.

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

Der tages forbehold for trykfejl

Krydstogtskibe

Anløb

(Foto: Tommy Verting)

Ankomst og afgang Cph
Ankomst		
11-09-2019
12-09-2019
13-09-2019
14-09-2019
14-09-2019
15-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
21-09-2019
22-09-2019
23-09-2019
23-09-2019
23-09-2019

1200
0800
0830
0600
0800
0800
0730
0800
1200
1600
0800
0800
0800
1200
1300
0800
0800
0600
0700
0800

Afgang		

11-09-2019
12-09-2019
13-09-2019
14-09-2019
14-09-2019
15-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
18-09-2019
21-09-2019
22-09-2019
23-09-2019
23-09-2019
23-09-2019

2000
1800
2100
1700
1800
1800
2100
1700
1800
1700
1700
1800
1530
2000
2000
1800
1600
1700
2130
2300

Skib

AIDAbella
Balmoral
Viking Jupiter
Norwegian Getaway
AIDAbella
MSC Meraviglia
Viking Sky
Mein Schiff 3
Europa
Rotterdam
Nautica
MSC Poesia
Columbus
AIDAbella
AIDAmar
AIDAbella
MSC Meraviglia
Norwegian Getaway
Clio
Boudicca

Kaj

c192
c197
c197
c331
c197
c333
c192
c197
c177
c331
c177
c333
c197
c332
c192
c190
c333
c331
c177
c190

Rederi

SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
GAC Denmarkc A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
fortsættes næste side
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Ankomst og afgang Cph
Ankomst		
24-09-2019
25-09-2019
25-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
29-09-2019
01-10-2019
01-10-2019
01-10-2019
01-10-2019
01-10-2019
02-10-2019
02-10-2019
04-10-2019
07-10-2019
08-10-2019
08-10-2019
10-10-2019
11-10-2019

0700
1000
1200
0800
0800
0900
1300
0800
0730
0800
0800
0900
1000
0600
1200
0800
0700
1000
1300
0600
0600

Afgang		

24-09-2019
25-09-2019
25-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
29-09-2019
01-10-2019
02-10-2019
01-10-2019
01-10-2019
01-10-2019
02-10-2019
02-10-2019
04-10-2019
07-10-2019
08-10-2019
08-10-2019
10-10-2019
11-10-2019

2200
2300
2000
1700
1800
1500
2000
1930
2100
1500
1800
1900
2200
1700
2000
1800
1800
2000
2000
1900
1700

Skib

Variety Voyager
Pacific Princess
AIDAbella
Mein Schiff 3
AIDAbella
Magellan
AIDAmar
AIDAaura
Viking Jupiter
Saga Sapphire
Amera
Astoria
Queen Elizabeth
Norwegian Getaway
AIDAbella
AIDAbella
Variety Voyager
Balmoral
AIDAmar
AIDAmar
Norwegian Getaway

Kaj

Rederi

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

GAC Nordic A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
GAC Nordic A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S

Nye regler for klip i
kørekortet er trådt i kraft
De nye regler om klip i kørekortet

telefon, skriver beskeder, bruger

mobiltelefonen eller andre appa-

fører af et motoriseret løbehjul, vil

for brug af håndholdt mobiltele-

tablets, indstiller håndholdt gps

rater, når vi kører bil. Derfor er det

jeg gerne understrege, at cyklister

fon og andre kommunikations-

eller på anden vis bruger hånd-

positivt, at Rigspolitiet nu er færdig

og førere af motoriserede løbe-

apparater under kørsel er trådt i

holdte kommunikationsapparater

med de nødvendige ændringer i

hjul heller ikke må tale i hånd-

kraft fra den 10. september 2019.

under kørslen.

politiets it-systemer, der gør, at vi

holdt mobiltelefon eller lignende

Reglernes ikrafttræden har af-

kan implementere den lovæn-

under kørslen. Vi skal alle være

af færdselsloven, som et enigt

ventet, at Rigspolitiet fik foretaget

dring, vi vedtog sidste år”, siger

opmærksomme, når vi bevæger

Folketing vedtog i slutningen af

de nødvendige ændringer af poli-

transportminister Benny Engel-

os rundt i trafikken. Ligegyldigt

2018.

tiets it-systemer, så de nye regler

brecht.

hvordan vi gør det. Af samme

Det skete som led i en ændring

I december 2018 lyste de

kan håndteres i praksis. Det er

Forbuddet mod at bruge hånd-

årsag får man også en bøde på

grønne knapper i Folketingssalen

sket nu, og derfor træder lovæn-

holdt mobiltelefon og andre kom-

700 kroner, hvis man som cyklist

markant op, da samtlige af Folke-

dringen i kraft fra dags dato.

munikationsapparater gælder for

eller fører af motoriseret løbehjul

tingets partier vedtog, at det -

alle førere af køretøjer; herunder

taler i håndholdt mobiltelefon

udover en bøde på 1.500 kroner

passe på os selv og hinanden i

“Vi har et fælles ansvar for at

også cyklister og førere af motori-

under kørslen”, forklarer transport-

- fremover kommer til at koste

trafikken. Uopmærksomhed er en

serede løbehjul.

ministeren.

et klip i kørekortet, hvis man for

væsentlig årsag til trafikulykker og

eksempel taler i håndholdt mobil-

derfor bør og skal vi ikke bruge

“Selvom man ikke kan få et
klip i kørekortet som cyklist eller
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125 nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport udtrukket
Færdselsstyrelsen har offentliggjort lodtrækningsresultatet for lodtrækning om
tilladelser til erhvervsmæssig persontransport for 3. kvartal 2019.
Færdselsstyrelsen havde modtaget ansøgninger fra 2.443 virksom-

tøjer, som kommer i spil hvis en eller flere af de udtrukne ansøgninger

heder om 30.817 tilladelser til nulemissionsbiler og 12.039 tilladelser

bliver trukket tilbage, eller en eller flere af de udtrukne virksomheder

til almindelige køretøjer. Der er givet 50 tilladelser til nulemissionsbiler

ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

og 75 tilladelser til almindelige køretøjer.

Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail fra Færdselsstyrelsen om resultatet. Herefter begynder styrelsen at behandle de

Endvidere blev der udtrukket 25 ansøgninger til ventelisten for nul-

udtrukne ansøgninger. Det er forventet, at ansøgningerne er færdigbe-

emissionsbiler og 50 ansøgninger til ventelisten for almindelige køre-

handlet inden for otte uger.

50 tilladelser til nulemissionsbiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Lowe Taxa 9 IVS, Dantaxi - Virum
TC 1018 IVS, Dantaxi - Virum
TC 1040 IVS, Dantaxi - Virum
Scan Mobility 14 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
TC 2026 IVS, Dantaxi - Virum
Haydar Shaiwandi - Kastrup
DT6041 IVS, Dantaxi - Virum
We Go 5 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Waseem Akram Janjooa - Hvidovre
Fredzygg Taxi 3 IVS, Dantaxi - Virum
DT5027 IVS, Dantaxi - Virum
TC 2083 IVS, Dantaxi - Virum
DT7044 IVS, Dantaxi - Virum
DK Haulier Service 14 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Now Fleet 14 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
TC 1051 IVS, Dantaxi - Virum
Delta Driver 16 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Jam Ph IVS, Tahseen Nawaz - Kastrup
DT7140 IVS, Dantaxi - Virum
DT7137 IVS, Dantaxi - Virum
Now Fleet 4 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT7189 IVS, Dantaxi - Virum
TC 2017 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1151 IVS, Dantaxi - Virum
Woburn IVS, Abdullah Mohammad Shahid - København N
Fredzygg Taxi 10 IVS, Dantaxi - Virum
DT7189 IVS, Dantaxi - Virum
DT7011 IVS, Dantaxi - Virum
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

TC 1032 IVS, Dantaxi - Virum
Sjællands Vognmandsfirma 1 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT6035 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1114 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1006 IVS, Dantaxi - Virum
Mobility Denmark 13 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
From A to B 1 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
TC 1047 IVS, Dantaxi - Virum
Car Company 6 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT5047 IVS, Dantaxi - Virum
Car Company 12 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT 1053 IVS, Dantaxi - Virum
Lowe Cap 6 IVS, Dantaxi - Virum
DT7170 IVS, Dantaxi - Virum
Delta Driver 13 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Personkørsel Sjælland 13 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT7052 IVS, Dantaxi - Virum
Scan Mobility 3 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Q Persontransport 14 IVS, Haulier Holding IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Taxa123.nu IVS 20, Thomas Aggesen Schrøder - Vojens
DT 1150 IVS, Dantaxi - Virum
DT7099 IVS, Dantaxi - Virum

75 tilladelser til almindelige køretøjer
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

M A Foods & TRANSPORT, Abdul Rauf - Frederiksberg C
CPH Taxa ApS, Saqab Sohail Aslam - Albertslund
RTE IVS, Ahmet Polat - Albertslund
Case 200 IVS, Bent Donner - Vanløse
AZM 2018 IVS, Abdul Aziz - Brønshøj
Gülen Taxi IVS, Gülen Olgun - Brøndby Strand
PVJ - Taxa 3 IVS, Per Vagn Jørgensen - Dragør
Malik transport, Hajra Khatoon - Hvidovre
Taxi vognmand v/M. Tanveer, Muhammad Tanveer - Brøsnhøj
AB 50 IVS, Bent Donner - Vanløse
MA Taxi 1 IVS, Mohammad Asif - København N
Liga 151 IVS, Bent Donner - Vanløse
Fri 87 IVS, Bent Donner - Vanløse
Vognmand Asim IVS, Asim Salim Malik – København Ø
CIty 118 IVS, Bent Donner - Vanløse
CPH 165 IVS, Bent Donner - Vanløse
B.Donner 7 IVS, Bent Donner - Vanløse
Zee Group, Usman Ahmed - Vanløse
B.Donner 11 IVS, Bent Donner - Vanløse
Fredzygg Taxi 5 IVS, Dantaxi - Virum
Tips Kiosken, Daudh Khawar Ahmed - Glostrup
City Biler & Transport 15 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
ABC Vognmand 19 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Transportfirma Asghar ApS, Shahbaz Asghar - Taastrup
MD Taxa-1 IVS, Mohamed Dahir Abdulle - Nørresundby
B.Donner 4 IVS, Bent Donner - Vanløse
Car Company 4 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
City 98 IVS, Bent Donner - Vanløse
DK Haulier Service 14 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Delta Driver 5 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Firstmove Taxi 3 IVS, Dantaxi - Virum
Car Company 10 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Fredzygg Taxi 9 IVS, Dantaxi - Virum
City 111 IVS, Bent Donner - Vanløse
CPH Drivers 7 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Akrams, Rizwana Kauser Hanif - Hvidovre
Fair 124 IVS, Bent Donner - Vanløse
DLS IVS 2, Morten Rix-Møller - København SV
AS Taxi 3 IVS, Shahab Uddin Bhuyan - Ishøj

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

City Biler & Transport 6 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Scan Mobility 15 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
TC 1065 IVS, Dantaxi - Virum
TC 1064 IVS, Dantaxi - Virum
Raza Hussain IVS, Raza Hussain - Brøndby
Firstmove Cap 6 IVS, Dantaxi - Virum
Ry Kørsel IVS, Fares Farhan Okla - Ry
Scan Mobility 4 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
TC 2019 IVS, Dantaxi - Virum
FLL Cap 4 IVS, Dantaxi - Virum
Køreservice, Hinna Javed Akhtar - Greve
Taxa KBH IVS, Fida Hussain - København S
Aahil Waseem Aps, Muhammad Waseem - Søborg
DT7149 IVS, Dantaxi - Virum
DT7117 IVS, Dantaxi - Virum
W.I Taxi, Wajid Iqbal - Bagsværd
DT7218 IVS, Dantaxi - Virum
Case 208 IVS, Bent Donner - Vanløse
TC 2073 IVS, Dantaxi - Virum
DT7286 IVS, Dantaxi - Virum
DT7048 IVS, Dantaxi - Virum
DT7165 IVS, Dantaxi - Virum
Aiza Transport, Shaieb Ahmad - Hvidovre
OK94 Drinks IVS, Omar Hasmat Khwaja - Hedehusene
DT7201 IVS, Dantaxi - Virum
TC 1005 IVS, Dantaxi - Virum
Awan Taxi 2, Tehseen Imran - København NV
Sjællands Vognmandsfirma 14 IVS,
Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT6003 IVS, Dantaxi - Virum
Taxa4you IVS, Bent Donner - Vanløse
DT7180 IVS, Dantaxi - Virum
CH Iftikhar Ahmed, Iftikhar Ahmed - Valby
Odin Kørsel 8 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
Ingrid Borup Andresen, Ingrid Andresen - Herning

Lowe Taxa 7 IVS, Dantaxi - Virum
TC 1020 IVS, Dantaxi - Virum
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Lidt af hvert
Ny teknologi viser på mobilen om bussen er kørt
Det skal være slut med at spejde efter bussen uden at vide, om den kommer til tiden eller sidder
fast i trafikken.
Næstved Kommune og Movia sætter nu såkaldte beacons op på omkring 100 udvalgte stoppesteder - som et forsøg. Når kunderne står ved stoppestedet, får de automatisk besked om, hvornår
næste bus går direkte på deres smartphone, præcis som vi kender det på afgangsskærme fra
togstationerne. Med forsøget vil Movia undersøge om borgerne synes, det er en god måde at få
digital besked om bussens næste afgang.
De er små, lavet af plastik, og sender og modtager information via bluetooth gennem Rejseplanens app. De hedder beacons og fra starten af september til november tester Movia sammen
med Næstved Kommune 100 af dem på 100 udvalgte stoppesteder i Næstved Kommune. De
100 beacons skal således gøre stoppestedet mere intelligent, så de passagerer der venter på
stoppestedet får besked om næste afgangstid direkte på mobilen med et enkelt klik.
Beacons kan registrere bevægelsesmønstret hen mod stoppestedet. Går man bare forbi stoppestedet, får man ikke afgangstider på mobilen, men gør man ophold i kortere eller længere
tid, og har man rejseplanens app installeret på sin smartphone, så vil beaconen sørge for at
sende liveopdaterede afgangstider for de næste busafgange direkte til mobilen. Det betyder, at
kunderne får klar direkte besked om deres bus, også hvis den bliver forsinket. Helt ligesom hvis
man modtager en nyhed.
Ideen med forsøget er at undersøge, om det kan være med til at gøre borgernes adgang til de
digitale muligheder for trafikinformation lettere.

AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
hører ikke til i taxibranchen
Det mener taxavognmand Ole Christensen fra
Vognmandskontoret på Drejervej i København:
“AUB virker som en meget prisværdig idé, men
kun på overfladen.
"Er det ikke bare er en anden måde at få flere
penge ind i "skjult" skat”, spørger han.
“Reglerne for, hvornår man skal betale "bøde"
for ikke at tage elever, er helt uforståelige,”
påpeger Ole Christensen.
“Der er jo ingen af os taxavognmænd, der
kan uddanne chauffører. Personligt leder jeg
en vognmandsforretning med cirka 50 taxier,
hvor vi har omkring 120 chauffører ansat. Hvis
nogle af dem i forvejen har en erhvervsuddannelse som f.eks. tømrer eller maler, så skal
der betales en bøde, uanset at det ikke er det

24

erhverv, vedkommende i dag er ansat til at
udføre.
Vi vil da gerne tage elever, som kan lære taxafaget og køre rundt med kunder, men det vil
kræve en dispensation fra Færdselsstyrelsen”,
understreger Ole Christensen.

Store bøder
At der vanker store bøder for ikke at oprette
praktik/lærlingepladser er Billund Lufthavn
et godt eksempel. Billund Lufthavn har netop
fået en bøde på 462.000 kroner for manglende oprettelse af praktikpladser i 2018.
Lufthavnen skulle ifølge ordningen have oprettet 24 praktik/lærlinge-pladser, men det blev
kun til fem, skriver netavisen Pio.
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Fakta

• Bluetooth skal være slået til på telefonen
• Seneste version af Rejseplanens app skal være installeret og man skal have sagt OK til at
modtage beskeder fra appen

• Står man stille og venter på bussen inden for 2-3 meter fra stoppesteder med en beacon,
kommer der automatisk en meddelelse på mobiltelefonen.
• Når meddelelsen åbnes kommer der et skærmbillede op, der viser de næste afgange fra
stoppestedet.

Din taxitilladelse kan
sælges for
70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark
49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk

Nye tilladelser udstedt
Færdselsstyrelsen har gennem den seneste uge frem til onsdag den 11. september
2019 udstedt nye og konverteret en del kommunale taxitilladelser til erhvervsmæssig
persontransport:

J L Taxi ApS, John Lindbom - Solrød Strand (10 tilladelser)
Ali Zorsöker - Herlev
GABAX ApS, Nasra Ahmed Abdi Mohamed - Aalborg
(Tidligere Claudius Invest)
Melina IVS, Serafettin Cakmak - Brøndby Strand
(tidligere DKI Taxi IVS)
DT6050 IVS, Jacob Bach Laugesen - Silkeborg (2 tilladelser)
Farfars grill v/Ümit Kart - Herlev
Zoran´s Taxi ApS, Zoran Trifunovic - Rødovre
(Tidligere Fikris Taxi ApS)
GABAX ApS, Nasra Ahmed Abdi Mohamed - Aalborg
Hevin Lara Service ApS, Sezgin Yüksel - Ishøj
Holgers Taxi ApS, René Geert Zweidorff Therkelsen - Skanderborg
KS Transport ApS, Kemal Savran - Glostrup
Mehmet Kücükköse - Næstved
Mickey's Transport ApS, Kemal Savran - Glostrup
City 90 ApS, Lara Maide Filikci - København NV (2 tilladelser)
NKTAXA1 ApS, Pernille Jørgensen - Hedensted (2 tilladelser)
Sarwar Chip 1935 ApS, Naveed Parwez - Hvidovre (2 tilladelser)

Taxi 402 ApS, Michael Larsen - Klarup (7 tilladelser)
Mustafa Korkmaz - Nivå
Ohenro 1964 ApS, Michael Helge Holmsteen - Vanløse
Omar Taxi IVS, Mohammed Omar Faruk Ahmed - København S
Osmans Taxi ApS, Osman Özpolat - Vejle
TAXA 786 IVS, Bhagwan Singh Brar - Hedehusene
Taxavognmand Amdiarif Deari - Brønshøj
Taxavognmand Claus Sass Tarbensen ApS - Herning
Vognmand Ôzer ApS, Muhsin Özer - Ikast
Wahid Taxa ApS, Ghulam Rasul - København N
Youssef Chatt - Staffanstorp, Sverige
Z.I Transport Aps, Zafar Iqbal - Bagsværd
Ocean Tour ApS, Tumen Hu Yan - Dragør
har fået tildelt tilladelse til bus
Taxa Bus Sønderjylland ApS i Aabenraa har afleveret deres
tilladelse (konkurs)
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Frivillige chauffører
og el-delebiler i
Favskov
I de kommende måneder sætter

Søren Gade (A) er formand for

borgerne kan få lettere adgang

der har behov for transport.

Favrskov Kommune nye projekter

det midlertidige udvalg for kollek-

til grøn transport", siger Kurt

Etablering af offentlige AURA el--

i søen, der skal få flere til at køre i

tiv trafik og miljørigtig transport og

Andreassen.

delebiler. Delebilerne er til rådig-

elbil og på elcykel.

tror på, vi er med til at bevæge

hed for kommunens ansatte i

Favrskov kan mindske CO2-udled-

fokusere på initiativer, der relativt

Frivillige chauffører
skal stå til rådighed for
medborgere med behov
for transport

ningen, skabe mere miljøvenlig

hurtigt kan komme ud og virke i

Favrskov Byråd har godkendt

transport og forbedre den offent-

den virkelige verden. Det er el-

følgende initiativer:

lige transport. Der har været et

delebilordningen et godt eksem-

Tilskud til fællesskaber (eksem-

særligt ønske om at fokusere på

pel på, og jeg håber, at borgerne

pelvis landsbyer, boligforeninger

Opsætning af ladestandere

initiativer, der hurtigt kan omsæt-

vil tage godt imod den", siger

og grundejerforeninger), der går

ved offentlige arealer samt i bolig-

tes til konkrete tiltag.

Søren Gade.

sammen om en el-delebil fra

og erhvervsområder (udsat til

AURA. Her finansierer Favrskov

2020)

Siden december 2018 har et
midlertidigt udvalg i Favrskov
Kommune sat fokus på, hvordan

Nu har Favrskov Byråd god-

Favrskov i en grønnere retning,
når projekterne er gennemført.
"Det har været vigtigt for os at

Også næstformand i udvalget,

kendt udvalgets anbefalinger, der

Kurt Andreassen (V), ser frem

blandt andet byder på støtte til

til, at initiativerne kan blive til

el-delebiler i eksempelvis boligfor-

virkelighed.

eninger, grundejerforeninger og

"Jeg er glad for de initiativer,

Kommune ladestanderen.
Tilskud til landsbyer, der kan
stille mindst fem frivillige chauffører

Hinnerup, Hadsten og Hammel

abonnement hos AURA.

på hverdage 8-16, og i den resterende tid kan borgere benytte
sig af dem gennem et individuelt
Flere kommunale elbiler i
eksempelvis hjemmeplejen.

Udlån af elcykler og elladcykler til borgere op til én måned
ad gangen.

til rådighed i forbindelse med en el-

i landsbyer; elcykler til udlån og

vi har udpeget, og som hele

delebil fra AURA. De frivillige chauf-

omstilling til kommunale elbiler i

byrådet nu har godkendt. Nu skal

fører skal stå til rådighed i dagtimer-

eksempelvis hjemmeplejen.

vi have sat nogle skibe i søen, så

ne for de medborgere i landsbyen,

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
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