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BLIV TAXIVOGNMAND NU
Kampagnepris i begrænset periode: kun 4.500 kr.

Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

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

TaxiMinibus Danmark ønsker alle vore 

læsere en glædelig jul og et godt nytår



ADVOKATER

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

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

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

FINANSIERING

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

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

FORENINGER/FAG.ORG.

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

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

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

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

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

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

VOLVO-RESERVEDELE

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

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

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

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

prøv de nye Volvo S90 & V90

premium taxi! 

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

Tekst og foto: Tommy Verting

Alle fire Uber-chauffører prote-

sterede på det kraftigste over 

det anklageskrift, der blev fremlagt. 

Tre af dem gjorde det via en for-

svarer, men lige meget hjalp det. 

Dommer, Jacob Waage, gjorde 

Vidne kunne ikke 
genkende Uber-chauffør

kort proces og henviste til Østre 

Landsrets afgørelse og fastslog, at 

der var tale om ulovlig taxikørsel, 

men medgav over for enkelte 

chauffører, at det var uheldigt 

for dem. 

Den ene af de fire anklagede, 

som førte sin egen sag, havde 

dog held til at få udsat 

sin sag, fordi et vidne 

fastslog, at det ikke var 

ham, der havde siddet 

bag rattet som chauffør 

på en Uber-tur en sen 

aften i januar 2015.

Anklageren bad herefter 

om udsættelse, fordi hun ønske-

de sagen yderligere undersøgt 

og den anklagede indvilligede i 

at møde op hos politiet, hvis det 

blev fundet nødvendigt.

Kun en enkelt af de fire 

Uber-chauffør ville have afsagt 

en dom og risikerer dermed at 

stå med en plettet privat straf-

feattest.

To ud af fire tiltalte i Uber-sager, som blev behandlet 
ved Retten på Frederiksberg tirsdag den 6. december 
2016, valgte at vedstå sig en bøde fremfor at modtage 
en dom. Dermed slipper de for at stå med en plettet 
privat straffeattest.

fortsættes næste side
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takserer anklagemyndigheden 

nu bøderne over for Uber-chauf-

førerne til 3.500 kroner, og bøde -

størrelsen på 5.000 kroner var 

derfor op til retsmødet blevet 

tilrettet i anklageskriftet i de fire 

sager. 

”Vi vil ikke fremover beramme 

Uber-sager til retten, men blot 

fremsende bøder efter denne 

praksis,” fortæller senioranklager 

ved Københavns politi, Elisabeth 

Boserup. Hun har allerede i den 

første uge af december udsendt 

8 bøder til Uber-chauffører og 

yderligere 42 Uber-chauffører 

kan se frem til at modtage en 

bøde inden jul. Herefter er det 

så op til de enkelte Uber-chauf-

fører at vurdere, om de ønsker 

deres sag prøvet ved retten.

De sager, der allerede er be-

rammet ved Københavns Byret 

og Retten på Frederiksberg, vil 

blive ført her i december samt i 

januar og februar 2017.

Anklagemyndigheden 
rejser straffesag mod 
Uber
Der er nu rejst tiltale mod det 

hollandske selskab Uber BV, 

der står bag app´en Uber, der 

formidler kørsel i blandt andet 

Danmark.

Ifølge advokaturchef Vibeke 

Thorkil-Jensen fra anklagemyn-

digheden ved Københavns Politi 

er der rejst tiltale mod selskabet 

for medvirken til to chaufførers 

lovovertrædelser:

 "Det er nu slået fast, at 

chaufførerne har kørt i strid med 

taxilovgivningen. Derfor har vi 

rejst tiltale mod selskabet bag 

for at medvirke til disse ulovlig-

heder. Der er tale om en princi-

piel prøvesag, hvor anklagemyn-

To repræsentanter fra TID (Taxiførere i Danmark) Bilal Akhtar og Carl Halkier overværede retsmøderne i Retten på Frederiksberg og 
undrede sig over, at en tidligere OST-vognmand fik 1.000 kroner i rabat, fordi han som den eneste af de fire anklagede Uber-chauffør var i 
besiddelse af en erhvervskørekort.
”En professionel chauffør med en uddannelse bag sig burde vide bedre end at køre for Uber. Derfor burde hans bøde have været dobbelt så 
stor,” udtalte Carl Halkier efter retsmøderne.

digheden ønsker at få rettens 

vurdering af medvirkensansvaret 

til den ulovlige taxikørsel," siger 

advokaturchefen.

Hun oplyser, at anklagemyn-

dighedens påstand vil være 

en bøde i størrelsesordenen 

30.000 kroner, hvilket svarer 

til 10.000 kroner pr. kørsel. 

Såfremt anklagemyndigheden 

får medhold, vil den samlede 

bøde til Uber kunne stige betrag-

teligt. Det vil den, fordi anklage-

myndigheden herefter vil kunne 

rejse tiltale mod Uber for med-

virken til ulovlig taxikørsel for 

hver enkelt tur, som en Uber-

chauffør bliver dømt for.

Det er endnu ikke besluttet, 

hvornår straffesagen kan blive 

behandlet ved Københavns 

Byret.

De fire Uber-chauffører var 

anklaget for:

1. Overtrædelse af taxilovens 

lovbekendtgørelse nr. 107 af 

30. januar 2013 § 16, stk. 1, nr. 

1,jf. § I , stk. l, ved at have udført 

taxikørsel med personbil uden 

tilladelse og uden at betingelser-

ne for samkørselarrangement, 

der ikke kræver tilladelse, var op-

fyldt, jf. bekendtgørelse nr. 405 

af 8. maj 2012 om taxikørsel 

§ 1, idet kørslerne blev udført 

mod vederlag, der ikke alene var 

godtgørelse for de med kørslen 

direkte forbundne omkostninger, 

idet passagerer betalte Uber for 

kørslen, hvorefter Uber afreg-

nede med tiltalte.

2. Overtrædelse af bekendt-

gørelse nr. 399 af 4. maj 2006 

om særlige krav til taxier mv. § 

18, stk. 1,jf. § I, ved i en periode, 

at have udført taxikørsel med 

personbil, selv om køretøjet 

ikke var godkendt og registreret 

hertil.

3. Overtrædelse af færdsels-

lovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, 

stk. 1, l . pkt., ved i en periode 

at have udført taxikørsel med 

personbil uden at have erhver-

vet kørekort til erhvervsmæssig 

personbefordring.

En nu tidligere OST-vogn-

mand fra Sydsjælland var heldig 

og få fratrukket 1.000 kroner på 

sin bøde i forhold til de tre øvrige 

anklagede, fordi han var i besid-

delse af et gyldigt erhvervskøre-

kort og dermed ikke kunne døm-

mes for forhold 3.

Tre forhold takseres til 
bøde på 3.500 kroner
Som noget nyt efter landsretsaf-

gørelsen fra den 18. november 
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Af Thomas Ekman, adm. direktør for 
Cabonline

I oktober-udgaven af dette maga-

sin i artiklen, ”Skåne-taxivogn-

mand advarer mod kapitalfonde” 

advarer den svenske taxivogn-

mand Mikael Nilsson mod kapi-

talfonde i taxibranchen og slår til 

lyd for ordentlighed på et dere-

guleret taximarked. I Cabonline 

har vi samme ønske. Ingen ser 

hellere end os, at et konkurren-

ceudsat marked fungerer under 

ordnede forhold. Det skal sætte 

kunden i centrum ved brug af 

moderne teknologi, samt sikre 

ordentlige vilkår for såvel chauf-

fører som medarbejdere.

Cabonline er af den opfattelse,

at konkurrence under fair og

lige vilkår er afgørende for et 

bæredygtigt taxierhverv. I Dan-

mark ser vi desværre en taxi-

branche, som er hårdt trængt. 

Svenske Cabonline:

- Ingen ser hellere end os, at 
et konkurrenceudsat marked 
fungerer under ordnede forhold

En af hovedårsagerne er, at 

den nuværende regulering på 

en række områder er utidssva-

rende. Det gælder blandt andet 

den manglende tilladelse til fri 

etableringsret, men også evnen 

til at håndtere de krav, teknologi-

udviklingen stiller. 

Derfor følger Cabonline med 

stor interesse de igangværende 

forhandlinger om en ny dansk 

taxilov. Lykkes det at lave smart 

og tidssvarende lovgivning, 

kan man udløse det store 

potentiale, nutidens tekno-

logiske platforme indebærer, 

og derigennem sætte den 

enkelte forbruger i centrum. 

Cabonline er overbevist om, 

at en liberalisering vil fremme 

konkurrence og innovation på 

det danske taximarked. Innova-

tion og fremdrift, som i den grad 

er tiltrængt.

 En dansk liberalisering skal 

dog gøres med omtanke og 

med svenske erfaringer in men-

te. Bekymringer om de såkaldte 

frikørere (friåkare) illustrerer 

netop, at man skal liberalisere 

med omtanke. Når man åbner 

adgangen til markedet, åbner op 

for delvis eller fri prisdannelse 

og sikrer fri etableringsret, så 

er det fornuftigt at stille krav til 

fx kapital og kontrolapparater i 

bilerne. 

Den avancerede teknologi-

platform, der ligger til grund for 

Cabonlines drift af taxisystemet, 

sikrer høj udnyttelse af den 

samlede vognpark. Det betyder, 

at den enkelte vognmand holder 

mindre stille, får flere ture i løbet 

af en arbejdsdag, og får derved 

også mere i løn. Denne brug 

af avanceret teknologi er netop 

et eksempel på mulighederne 

for innovation og nyskabelse i 

taxibranchen, som stiller den en-

kelte vognmand bedre samtidig 

med at sætte kunden i centrum.
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Ved udbud af kørselsopgaverne

i Midttrafik gennemgås de ind-

komne tilbud. Tilbud, der frem-

står særligt lave, sendes til Tra-

fikstyrelsen eller den relevante 

kommune med anmodning om 

en gennemgang af, om selska-

berne opfylder kravene til tilla-

delserne. Midttrafik, Sydtrafik og 

Fynbus har i forbindelse med

det 4. fælles udbud af Flextrafik, 

indsendt 39 sager til undersøgelse 

hos Trafikstyrelsen på bagrund 

af tilsyneladende relativt lave 

timepriser. Ingen selskaber er 

blevet afvist på dette grundlag. 

Såfremt Midttrafik i løbet af 

kontraktperioden modtager hen-

vendelser omkring løn- og ar-

bejdsvilkår hos en leverandør, 

sendes sagen til undersøgelse 

hos den pågældende myndig-

hed. I forhold til det 2. og 3. 

fælles udbud af Flextrafik, er der 

ikke indsendt sager fra Midttrafik 

på baggrund af henvendelser fra 

leverandører eller chauffører.

I forhold til 4. fælles udbud af 

Flextrafik har Midttrafik modtaget 

orienterende henvendelser fra 

3F i tre sager, som alle er vide-

resendt til Trafikstyrelsen. 3F har 

efterfølgende orienteret om, at 

der i to af de tre sager er fundet 

en løsning med leverandøren. 

Sådan hedder det i en rede-

gørelse, som blev fremlagt på 

det seneste bestyrelsesmøde i 

Midttrafik. Redegørelsen blev 

udarbejdet fordi der i den for-

gangne sommer i forbindelse 

med godkendelse af grundlaget 

for 5. udbud af Flextrafik, blev 

efterspurgt en beskrivelse af for-

holdene omkring vognmænde-

nes overholdelse af overens-

komster på området.

I beskrivelsen hedder det, at 

der over for vognmænd, der 

ønsker at løse kørselsopgaver 

ved at udføre flexkørsel for Midt-

trafik, stilles krav om en gyldig 

tilladelse til enten offentlig servi-

cetrafik (OST-tilladelse) eller en 

taxitilladelse for at udføre Flex-

trafik. Trafikstyrelsen udsteder 

OST-tilladelser og kommunerne 

udsteder taxitilladelser. 

Midttrafik stiller også krav om, 

at leverandøren skal overholde 

Buskørselsloven § 18 eller Taxi-

lovens § 5 og ILO-konventionen 

nr. 94 om arbejdsklausuler i of-

fentlige kontrakter, og følge de 

bestemmelser om løn- og ar-

bejdsvilkår for chauffører, der fin-

des i de pågældende kollektive 

overenskomster. 

Erfaringer fra andre 
trafikselskaber 
Nordjyllands Trafikselskab og 

Fynbus har indført sociale klau-

suler som en del af kontrakten 

med vognmænd, der udfører 

flexkørsel. I Sydtrafiks område er 

alle vognmænd af Fynbus blevet 

spurgt, om de var medlem af 

arbejdsgiverforening, og om de 

havde tegnet overenskomst eller 

fulgte en overenskomst. 

De vognmænd, der ikke er 

omfattet af en overenskomst, 

bliver udtaget til kontrol. Langt 

de fleste vognmænd meddelte 

dog, at de var omfattet af en 

overenskomst, hvilket Fynbus fik 

bekræftet hos 3F/Krifa. Efterføl-

gende har flere tegnet overens-

komst, så der på nuværende 

tidspunkt kun er ganske få 

vognmænd, der ikke er omfattet 

af en overenskomst, hedder 

det i referatet fra Midttrafiks 

bestyrelsesmøde. Der er i tre 

tilfælde bedt om dokumentation 

for overholdelse af arbejdsklau-

sulen, som der ses på sammen 

med arbejdsmarkedets parter - 

3F, ATAX, Krifa og KA.

Nordjyllands Trafikselskab har 

endnu ikke gjort sig erfaringer, 

da arbejdsklausulerne først trådte 

i kraft fra sommeren 2016. 

Kun få sager om manglende 
overenskomster på flexkørsels 
området
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DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING

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

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

med taxisalg og service.

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

Tlf. 35 14 40 00
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Ansætter yderligere 50 chauffører

VTS vinder lægevagtskørsel og 
52 garantibiler

Af Tommy Verting

Thomas Schrøder er den ene 

af tre mand i selskabet. Han 

har en fortid som chauffør i Ha-

derslev Taxa, ligesom partneren 

Michael Kronborg Ebsen. Den

tredje partner, Henning Schrøder,  

far til Thomas Schrøder, kommer

ikke fra taxibranchen, men har 

en fortid som direktør og chef i 

Vojens og Haderslev kommuner.

VTS har konstant været i ud-

vikling og har netop fået tildelt 

to ud af fem kørselsdistrikter 

med lægevagtskørsel for Region 

Syddanmark med 

opstart den 1. februar 2017. 

Hertil kommer kørsel til 52 garan-

tibiler med opstart den 1. marts 

2017. I begge tilfælde drejer det 

sig om en 2-årig periode og 

lægevagtskørslen kan forlænges 

med op til to år mere. Thomas 

Schrøder regner tillige med at 

nogle af de øvrige i alt 155 OST-

tilladelser firmaet har kommer i 

spil til at køre variabel kørsel.

”Vi skal dække lægevagtsdi-

strikterne Kolding og Aabenraa i 

af-

tentimerne med syv biler alle 

ugens dage samt i dagtimerne 

i weekenden. I forvejen har vi 

70 chauffører, der bl.a. kører på 

vores 40 flexbiler, hvoraf de seks 

er garantibiler,” fortæller Thomas 

Schrøder, der medgiver, at de 

har været meget heldige i, at 

kunne nå så langt på så kort 

tid med deres anpartsselskab. 

Han er også medvidende om, 

at deres succes rammer andre 

på en negativ måde og at det 

selvfølgelig er ærgerligt for nogle, 

når de mister omsætning til 

andre, for det handler i virkelig-

heden om at flytte de samme 

kunder over i andre transport-

midler og konkurrencen er hård 

på persontransportområdet. Det 

skinner også igennem i referatet 

fra det seneste møde mellem 

Haderslev Kommune og de 

lokale taxivognmænd fra bl.a. 

Haderslev Taxa, som har mærket 

en kraftig tilbagegang i samme 

periode fra ca. 40 biler og til nu 

ca. 20 biler. Taxavognmændene 

lægger over for kommunen ikke 

skjul på, at de ser limousine- og 

OST-tilladelserne som årsag til 

deres tilbagegang. 

”Ud over vores kendskab til 

branchen og erhvervslivet i om-

rådet har vi også været heldige 

at ramme de rigtige priser på 

VTS råder over en Neoplan Cityliner og en Neoplan Skyliner til henholdsvis 53 og 
77 passagerer og er på udkig efter endnu en stor bus.

To VIP-busser går rigtigt godt i spænd med limousinerne og er en niche for VTS, som er i rivende udvikling. 
Lige nu kører VTS med ca. 20 stk. VW Passat og har bestilt 42 stk. Fiat Ducato samt 10 stk. Dacia Logan. Til lægevagtskørslen har VTS valgt 
Renault Talisman. Limousineafdelingen består af to Mercedes-Benz V-250 og to VIP-minibusser til de lidt større selskaber.

Godt tre år efter etable-
ringen af VTS (Vojens 
Taxi og Servicetrafik Aps) 
beskæftiger det sønder-
jyske firma i dag 70 med-
arbejdere og står foran 
at skulle ansætte yder- 
ligere 50 chauffører i 
begyndelsen af det nye 
år. Men hvad er historien 
bag succesen og hvordan 
kan man nå så langt på 
så kort tid?
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variabel kørsel, når vi har budt 

ind på OST-opgaver. Havde vi 

været for dyre, ville det være et 

problem og hvis vi havde været 

for billige, så var vi allerede luk-

ket på dét område,” fastslår 

Thomas Schrøder. 

Limousineområdet i 
fremgang
VTS mærker også en fremgang 

på limousineområdet, hvor de 

kører for flere store erhvervsvirk-

somheder og vil gerne udvide 

kundekredsen yderligere:

”VTS oplever stigende vækst 

fra erhvervsvirksomheder i om-

rådet, der ønsker VIP- og limou-

sinekørsel og vi har også en del 

henvendelser fra busselskaber i 

andre dele af landet, som har

behov for at få løst persontrans-

portydelser i vores område. På 

de opgaver kører vi som under-

leverandør for andre selskaber. 

Vi oplever også en del forud-

bestillinger fra erhvervskunder 

herunder medarbejdere fra of-

fentlige virksomheder, der ankom-

mer med tog. De ønsker at for-

udbestille deres transport for at 

sikre, de kan nå frem til deres 

møder - typisk i Haderslev - men

også til omegnsbyerne." 

Konkurrence fra Tyskland
”Vi møder en del konkurrence 

fra Tyskland, hvor vi er oppe 

imod tyske priser og skal virkelig 

spidse blyanten for at være med, 

når tyske limousinefirmaer kom-

mer hertil for at byde på den 

sydgående trafik til f.eks. Hamborg 

Lufthavn, hvor det er billigt at 

flyve fra. Tyskerne annoncerer i 

vores lokalaviser og tilbyder trans-

fer-kørsler på 200 km. for kun 

1.200 kroner. Det er skarpe priser, 

men vi er i forhandlinger flere 

steder og har selvfølgelig de kørs-

ler, der går til Billund Lufthavn og 

andre steder i Danmark,” fortæller 

Thomas Schrøder videre. Både 

han og de to partnere ser frem til 

en ny lovgivning på taxiområdet.

Klar til at starte nyt 
taxiselskab når loven 
ændres
”Vi afventer spændt og i længsel 

på en ny lovgivning på området 

og håber, den dukker op snart. 

Og når taxiområdet bliver frit, er 

vi klar til at etablere et taxisel-

skab allerede dagen efter. Vi hå-

ber dog ikke, at en ny lov bliver 

alt for liberal, så vi oversvømmes 

af enkeltkørende vognmænd. 

Der må stadig gerne sættes krav 

om f.eks. fem biler som minimum 

i et taxiselskab. Bilerne kan så 

være store som små med for-

skellige priser, for der er kunder 

til begge dele,” understreger 

Thomas Schrøder.

Mangel på underleverandø-
rer satte gang i busafdeling
VTS havde i en periode vanskel-

ligheder ved at finde underle-

verandører på busområdet og 

valgte for ca. 15 måneder siden 

at indkøbe en egen VIP-bus og 

har i dag to af dem med plads 

til 20 pasagerer. De to VIP-bus-

ser går rigtigt godt i spænd med 

limousinerne og er en niche for 

VTS, som er i rivende udvikling. 

”På VIP-bus og limousine-

området kan vi konkurrere med 

de store på transportområdet. 

Vi kan f.eks. fragte et selskab på 

12-13 mennesker til København 

og retur meget billigere end 

DSB kan gøre det. Og selskabet 

kan tillige have bussen til rådig-

hed hele dagen i København, 

hvis de ønsker det. Det er virke-

lig noget vores kunder har taget 

På billedet øverst ses Thomas 
Schrøder i midten og Michael 
Kronborg Ebsen til venstre. 
Begge en fortid som chauffø-
rer i Haderslev Taxa. Henning 
Schrøder, som ses forrest til 
højre på samme billede, har 
en fortid som direktør og 
chef i Vojens og Haderslev 
kommuner. (Foto: VTS)

til sig, og i løbet af kort tid kom 

der forespørgsler fra kunder, der 

ønskede at få flyttet først 40 

passagerer og siden hen flere. 

I dag har vi derfor to store 

Neoplan-busser med plads til 

henholdsvis 53 og 77 passage-

rer og lige nu er vi på udkig efter 

endnu en stor bus. Efterspørgs-

len er stigende ikke mindst fordi 

vi har ansat en medarbejder til 

at arrangere eventture til f.eks. 

tyske julemarkeder, Tivoliture 

og mange andre steder,” slutter 

Thomas Schrøder.
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Taxi- og limousinevognmand, Bo 

Ringholm, som er indehaver af 

Bo´s Taxi og limousine Service i 

Brande ser med god ret frem til, 

at branchen får en ny lovgivning.

For nylig anmodede Bo Ring-

holm Ikast-Brande Kommune om 

tildeling af endnu en limousine-

tilladelse. Bo Ringholm anmo-

dede ved samme lejlighed kom-

munen om at opslå en ledig 

taxitilladelse.

Bo Ringholm har i forvejen 

en taxitilladelse og en limousine

tilladelse, men på grund af efter-

spørgsel fra kunder, ønsker han 

at udvide forretningen og an-

sætte flere chauffører.

Bo Ringholm bliver dog no-

get overrasket over Ikast-Brande 

Kommunes Miljø- og Teknik-

udvalgs håndtering af sagen. I 

referatet fra udvalget hedder det 

i en beslutning:

”Udvalget ønsker forud for 

beslutning en høring ved de 

Ikast-brande Kommune tøver 
med at tildele en limousine-
tilladelse til vognmand, der har
kundegrundlaget på plads

øvrige vognmænd i området 

og anmoder via ansøger om en 

udtalelse fra potentielle kunder 

om konkret behov for ekstra 

kapacitet og service i Brande.”

”Jeg var helt oppe i det røde 

felt. I ansøgningen havde jeg 

nævnt en række kunder, som 

jeg anmodede kommunen om 

ikke at nævne ved navns næv-

nelse. Men firmanavnene er al-

ligevel nu omtalt i dagspressen. 

Ydermere synes jeg, det er langt 

ude, at kommunen mener, at 

mine kolleger og konkurrenter 

skal være med til at træffe beslut-

ning om, hvorvidt jeg skal have 

lov til at få yderligere en limou-

sinetilladelse,” fortæller Bo Ring-

holm til TaxiMinibus Danmark og 

han fortsætter:

”Jeg er rystet i min grundvold 

over kommunen. Sådan som jeg 

læser taxilovgivningen, er det ok 

at opslå en taxitilladelse, som alle 

kan søge på lige fod, men en 

ansøgning om limousinetilladel-

se skal derimod behandles med 

diskretion og forblive som en 

sag mellem mig som ansøger 

og kommunen som den udste-

dende myndighed. Jeg sætter 

også et stort spørgsmålstegn 

ved om Ikast-Brande Kommune 

er den erhvervsvenlige kommu-

ne de gerne vil fremstå som,” 

understreger Bo Ringholm, som 

endnu en gang har fremsendt 

en anmodning om at få tildelt 

en limousinetilladelse.

”Det har jeg gjort, fordi et 

medlem af udvalget kontaktede 

mig efterfølgende og rådede 

mig til at droppe anmodningen 

om en taxitilladelse og kun søge 

en limousinetilladelse,” forklarer 

Bo Ringholm videre.

”Hver dag bruger jeg frem-

med hjælp fra kolleger i Billund 

og Herning for at overkomme 

at betjene mine kunder. Mine 

lokale kolleger har nok at lave og 

kan ikke hjælpe mig. Jeg sidder 

ikke og venter på at kunderne 

kommer af sig selv, som mange 

i branchen gør. Jeg laver meget 

opsøgende arbejde med at 

skaffe nye kunder og udvide 

min forretning og forstår ikke, 

hvorfor det skal være et pro-

blem for kommunen at tildele 

mig de nødvendige tilladelser. 

Jeg har kunderne og har fundet 

en chauffør, der er klar til at blive 

ansat, men mangler bare en bil 

mere,” fortæller Bo Ringholm, 

som ser frem til en ny lovgivning 

med udsigt til fri konkurrence.

Seneste: 

I en indstilling fra vicekommu-

naldirektøren til udvalget for Tek-

nik og Miljø, som skal behandle 

sagen igen her i december, 

anbefales det, at Bo Ringholm 

tildeles yderligere en limousine-

tilladelse.

Bo Ringholm har i forvejen en taxitil-
ladelse og en limousinetilladelse, men på 
grund af efterspørgsel fra kunder, ønsker 
han at udvide forretningen og ansætte 
flere chauffører.
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Afdeling Jylland:   Vejstruprød Busimport ApS • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld  + 45 7456 1326
Afdeling Sjælland:  Busimport.dk Sjælland ApS • Motorgangen 13  • 2690 Karlslunde  + 45 4616 1646

Salg Jylland / Fyn
Leif Brændekilde  + 45 4035 9308 • lb@busimport.dk
Svend Pedersen  + 45 4017 4791 • sp@busimport.dk

Salg Sjælland
Henrik Knudsen + 45 4020 3680  • hnk@busimport.dk
Dan Pedersen    + 45 4035 6252  • dbp@busimport.dk

Vi bygger din nye minibus 
efter dine ønsker og behov til taxi 
- flexkørsel - sygetransport eller VIP-kørsel

Merceds-Benz 313 CDI R2 Luksus opbygning
Mercedes-Benz 313 CDI R2 E6 3.500 kg. 5 + G + F
Pris fra kr. 320.000,- ekskl. moms

De viste modeller kan have udstyr der ikke er inkl. i prisen.

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, R3L E6 
5.000 kg. VIP-opbygning med 19 + G + F.
Pris fra kr. 575.000,- ekskl. moms
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Af Thomas RB Petersen
direktør Taxi 4x27 

Branchen har set måbende til, at 

Søren Pind nærmest aktivt har 

hjulpet en lovbryder og i hvert 

fald intet har gjort for at stoppe 

ulovlighederne, og - trods domme 

- været tilfreds med en yderst 

minimal indsats fra politiets side. 

Det er naturligvis Uber det hand-

ler om. I de sidste to år har din 

forgænger ikke sikret, at den 

eksisterende lovgivning blev 

overholdt.

Derfor er det mit håb, at der 

med en konservativ politiker i 

spidsen for Erhvervsministeriet 

og Justitsministeriet igen vil være 

fokus på, at den eksisterende 

lovgivning naturligvis skal over-

holdes og at der vil blive gjort 

noget effektivt over for selskaber, 

der - fordi at de synes at en lov 

er gammeldags og ikke passer 

ind i deres kram, bryder den 

efter forgodtbefindende… og 

tillades at tjene millioner på det!

Jeg ønsker ikke status quo i 

Kære Søren Pape
Tillykke med din nye post som justitsminister. 
Jeg ser frem til, at du skærer igennem og sikrer, at 
den nuværende lov overholdes, indtil en ny er på plads

taxibranchen. Jeg mener ikke, at 

dommen over Ubers chauffører 

skal bruges som undskyldning 

for ikke at få opdateret den ek-

sisterende taxilovgivning. Det er 

stadig bydende nødvendigt. Ikke 

bare på grund af Uber. En ny lov 

skal heller ikke tilpasses til Uber, 

men for samfundets skyld. I den 

forbindelse må og skal Uber 

straffes for deres ulovligheder. 

Tilbage i januar foreslog den 

mere progressive del af taxibran-

chen (som jeg i al beskedenhed 

mener at tilhøre), en række æn-

dringer til den eksisterende lov-

givning, som vil være en klar for-

bedring. Både for erhvervet og 

kunderne. Forslaget er indsat ne-

derst i denne mail i forkortet form.

Uber har bevidst forsøgt at 

manipulere medier og politikere 

omkring deres "lovlighed" og 

den eksisterende lovgivnings 

mangler, men den eksisterende 

lov er trods alt en lov, og lov skal 

overholdes. 

I forhold til Ubers lovlighed er 

det ikke særlig svært: Taxikørsel

i Danmark kræver tilladelser. 

Tilladelse til at drive bestillings-

kontor, tilladelse til at anvende 

personbiler som taxier og tilla-

delse til at være erhvervschauf-

før. Uber har ikke søgt nogle af 

delene og opererer derfor bevidst 

uden tilladelse. Uber har ulovligt 

opbygget en ”forretning” med 

100.000-vis af kunder og flere 

tusinde biler. De har ladet 1000-

vis af chauffører bryde loven 

gennem deres App og de har 

dels ført millioner ud af landet 

og udbetalt endnu flere millio-

ner til deres chauffører, hvoraf 

mange af dem er på overfør-

selsindkomst!

Det er ikke ”Disruption,” det 

er simpel kriminalitet! Chauffø-

rer, der har modtaget deres ture 

fra Uber, er dømt for at udføre 

pirattaxi-kørsel, så må den, der 

har sendt turene være pirat-

bestillingskontor.

T det omfang at der gives 

plads til Uber og deres forret-

ningsmodel, uanset hvordan de 

måtte tilpasse sig den, så bør 

Uber forbydes adgang til det nye 

taximarked i mindst 5 år, da de 

ved hjælp af bevidste lovbrud 

har opbygget deres forretning 

på falske forudsætninger overfor 

kunder og deres chauffører. De 

har - ulovligt - tiltaget sig fordele 

på bekostning af både den eksi-

sterende taxibranche, men også 

- ulovligt - sikret sig forspring i 

forhold til andre aktører, som af 

respekt for lovgivningen ikke har 

startet aktiviteter i Danmark. Der 

kan nævnes MyTaxi, Lyft, Taxify 

(til dels, da de jo tilsyneladende 

prøver i Aarhus) og mange flere.

Kun Uber anvender ulovlig-

heder i deres opstart. Det har 

bekymret mig, at Søren Pind 

ikke har haft vilje til at gøre no-

get ved det. Det er det samme 

som, at alle hash-handlere på 

Christiania får lov til at fortsætte 

med at sælge og deres ulovlige 

handlinger indtil lovliggørelsen 

er glemt. De har opbygget deres 

Brev til justitsministeren
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forretninger ulovligt og skal natur-

ligvis ikke bare kunne fortsætte. 

Det har krænket min - og en hel 

branches - retsopfattelse og det 

er mit håb, at du som bundsolid 

konservativ ikke vil acceptere, at 

loven bare brydes.

Så endnu en gang tillykke med 

den nye post, jeg ser frem til, hvad 

den nye taxilov kommer til at in-

deholde. Jeg ser også frem til, at 

du skærer igennem og sikrer, at 

den nuværende lov overholdes, 

indtil en ny er på plads.

Dansk Taxis oplæg til ny 
taxilovgivning (forkortet)
For at loven kan blive bedre for

forbrugerne, skal den give grund-

lag for, at alle aktører på markedet 

kan konkurrere på lige vilkår om 

at udvikle og levere services 

(de rette produkter til de rette 

priser), som borgere, virksomhe-

der og institutioner efterspørger 

- både i byerne og på landet. 

For at sikre dette, skal følgende 

opfyldes:

Ingen tilslutningspligt
Tilladelseshaveren skal selv kunne 

vælge om og i givet fald hvilket 

bestillingskontor, man gerne vil 

være tilsluttet og bestillingskonto-

rerne skal selv kunne vælge, hvilke 

vognmænd de vil have tilknyttet.

Én tilladelsestype
Der skal kun være én tilladelses-

type, - en universaltilladelse - for 

at udføre erhvervsmæssig per-

sontransport i personbiler, der 

er gyldig i hele Danmark. Alle 

biler, der udfører erhvervsmæs-

sig persontransport, skal have 

et godkendt kontrolapparat. Kun 

biler udstyret med et godkendt 

fiskal taxameter må køre gade-

ture. Universaltilladelsen skal 

kunne drives i selskabsform.

Maksimaltakster på 
gadeture
For at sikre kunderne skal der 

fastsættes landsdækkende ens 

og let gennemskuelige maksi-

maltakster på gadeture.

Frihed i fastsættelsen af 
prisen på bestilte ture
For at sikre at bestillingskontorer 

kan udvikle produkter, der efter-

spørges, skal der ikke være po-

litisk fastsatte priser på bestilte 

ture, men alene (strenge) krav 

til information og markedsføring 

af disse.

Bestillingskontorer:
Den, der formidler kørselsopga-

ver, skal have en tilladelse til at 

drive bestillingskontor og bære 

ansvaret for, at den, der udfører 

kørslen, har de nødvendige 

tilladelser. Bestillingskontorene 

skal kunne drives på alminde-

lige kommercielle vilkår og skal 

have mulighed for at drive egne 

universaltilladelser.

Sikring mod manglende 
taxidækning (Taxidød):
Generelt skal alle kunne køre 

derhen, hvor kunderne er, såle-

des at bevillingen ikke er bundet 

til én kommune/region. Kom-

munen eller regionen, må så 

definere det ønskede serviceni-

veau og sikre det ved udbud af 

kørselsopgaver.

Loven skal være bedre for 
samfundet
Loven skal give grundlag for, at 

markedet for erhvervsmæssig 

personbefordring kan eksistere, 

at det er sikkert for forbrugerne, 

og at det sikres, at alle aktørerne 

efterlever de samme regler og 

betaler skat. Det betyder også at 

kravene til bilens udstyr, chauf-

førens uddannelse og kontrol 

hermed, samt bilens miljø-

belastning skal være ens uanset 

hvilken type erhvervsmæssig 

personbefordring, man bruger 

Universaltilladelsen til.

Loven skal være fair og 
indfases trinvis
For at loven vil være fair for 

de mange tusinde vognmænd 

og chauffører, der har arbejdet 

inden for lovens rammer i et 

meget detailreguleret marked 

i årevis, skal den indfases, så 

den eksisterende branche ikke 

ofres, men bliver en aktiv del af 

omstillingen.

Direktøt i Taxi 4x27, Thomas RB Petersen, håber på, at der med en konservativ politiker 
i spidsen for Erhvervsministeriet og Justitsministeriet igen vil være fokus på, at den eksiste-
rende lovgivning naturligvis skal overholdes og at der vil blive gjort noget effektivt over for 
selskaber, der - fordi at de synes at en lov er gammeldags og ikke passer ind i deres kram, 
bryder den efter forgodtbefindende… og tillades at tjene millioner på det!
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Af Tommy Verting

En noget utilfreds kunde hos 

TAXA 4x35 har lagt sig i selen 

for at ramme taxaselskabet på 

flere klagepunkter.

Ud over en klageskrivelse til 

Taxinævnet i Region Hoved-

staden har klageren, Ole Harkild, 

rettet henvendelse til Datatilsy-

net, Skatteministeriet og Finan-

stilsynet. 

Han undrer sig især over, 

hvordan bestillingskontoret 

TAXA 4x35 kan tillade sig, at 

videregive kunders hemme-

lige telefonnumre til chauffø-

rerne ude i bilerne. 

Ole Harkild undrer sig også 

over, hvordan håndteringen af 

hans kreditkortbetaling havner i 

en forening med begrænset 

ansvar, der tilbageholder belø-

bet i op til 14 dage før at den 

retmæssige taxavognmand 

modtager sin betaling for den 

pågældende taxatur.

Ole Harkild undrer sig især 

over, hvorledes bestillingskon-

toret TAXA 4x35 kan fakturere 

ham for en kørt taxitur, når TAXA 

4x35, ikke indsender regnskaber 

til Erhvervsstyrelsen, uagtet TAXA 

4x35 driver erhvervsmæssig 

taxikørselsvirksomhed.

Ole Harkild vil i den forbin-

delse have svar på, om taxinæv-

net - i grov strid med gældende 

taxilovgivning - har givet nævnte 

bestillingskontor tilladelse til at 

udøve taxikørselsvirksomhed 

og påpeger, at taxikørsel er et 

erhvervsområde, som er detail-

leret lovreguleret.

Ole Harkild har endvidere 

klaget til Datatilsynet over at ta-

xaselskabet arkiverer, videregiver 

og benytter de telefonnumre, 

som virksomheden er kommet i 

besiddelse af.

Endvidere beder Ole Harkild 

Taxinævnet om at udvirke til, 

at det telefonnummer, som 

Foreningen Taxa 4x35 kom i 

besiddelse af ved hans taxi-

kørselsbestilling, slettes fra 

foreningens arkiver og at den 

indklagede førerkortindehaver 

pålægges at slette nævnte tele-

fonnummer. Ole Harkild oplyser 

endvidere, at fremtidigt misbrug 

uden yderligere varsel vil blive 

politianmeldt.

Af Tommy Verting 

Viceborgmester og formand 

for Teknik- og Miljøudvalget i 

Nordfyns Kommune, Franz Ro-

hde (K), var for nylig fremme i 

lokalmedier med udtalelser om, 

at han ikke kunne forstå, hvorfor 

det kunne være noget af en 

udfordring for borgerne, at få fat 

i taxi, når det samtidig forlød, at 

taxivognmændene havde svært 

ved at få tingene til at hænge 

sammen økonomisk.

Talsmanden for kommunens 

seks taxivognmænd, Niels Dam, 

som er indehaver af Søndersø 

Danmarks nye 

Taxi-App

Dansk Taxi Service
Tlf. 70 70 78 00

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

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

Spar tid og mange penge og få styr 
på din vognmandsforretning

TAXA 4x35 indberettet til Taxi-
nævnet, Datatilsynet, Skatte-
ministeriet og Finanstilsynet

TAXA 4x35 har ikke ønsket at 

kommentere på sagen.
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Skift til Taxi 4x27 
og få 50.000 kroner 

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

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

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

Efter otte år med uafhængig råd-

givning på taxiområdet lukker TAXI-

konsulenten med årets udgang.

”Jeg fylder 70 år i januar og 

da jeg samtidig har konstateret, 

at det er vanskeligt at følge med 

i lovgivningen på taxiområdet, 

når man ikke arbejder med det 

hver dag, har jeg besluttet at 

lukke ned,” fortæller Eigil Chris-

tiansen, som siger tak til de 

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

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

Se vores biler på  www.taxaimport.eu

TAXI-konsulenten lukker
Eigil Christiansen kom efter 

mange års ansættelse i det of-

fentlige til CAT (Centralforenin-

gen af Taxiforeninger) og var 

foreningens første og eneste 

forretningsfører i peroden fra 

2004-2008. Hefter valgte Eigil 

Christiansen at fortsætte i bran-

chen, til glæde for de mange 

landvognmænd, der kunne 

trække på hans viden.

”I de første år var der mange 

sager om tvangstilslutning til 

bestillingskontorerne. Desværre 

var der ikke meget vi kunne 

redde og efterhånden forsvandt 

de fleste landvognmænd. Enten 

stoppede de deres forretninger 

eller også blev de optaget i de 

større bestillingskontorer. Tilbage 

var kun få potentielle kunder, 

som jeg i årene efter hjalp med 

at give tilbud på de offentlige 

kørselsopgaver. Men det har 

aldrig været i større omfang end 

til et fritidsjob,” fortæller Eigil 

Christiansen. 

Han anbefaler vognmændene 

at tage en snak med deres revi-

sor, når der fremover skal bydes 

på kørselsopgaver:

”Tilbudsprocedurerne bliver 

mere og mere indviklede og jeg 

vil ikke anbefale vognmændene 

selv at sidde med udbudsmate-

riale,” advarer Eigil Christiansen, 

som officielt lukker den 22. 

december.
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Af Tommy Verting

Tilsyneladende preller det af 

på ledelsen i 4x48 TaxiNord, at 

samtlige vognmænd og chauf-

fører i Region Hovedstaden risi-

kerer at miste den forhøjede 

starttakst for bestilte ture, der er 

13 kroner højere.

 Siden onsdag den 30. no-

vember, hvor ledelsen fra 4x48 

TaxiNord udeblev fra kontakt-

udvalgsmødet med Taxinævnet 

i Region Hovedstaden har der 

4x48 TaxiNord tilsidesætter 
stadig takstregulativet

efterfølgende mandag den 5. 

december været afholdt møde 

i Taxinævnet, hvor nævnsforman-

den fik fuld opbakning til at 

skride til handling over for 4x48 

TaxiNord.

Allerede på kontaktudvalgs-

mødet gav nævnsformanden 

udtryk for, at hvis ikke 4x48 

TaxiNord rettede ind og kun 

opkrævede gadetakst for turene 

i TMS-systemet i Københavns 

Lufthavn, så ville nævnet over-

veje at fjerne den ene af start-

taksterne, nemlig den takst som 

kan opkræves på bestilte ture, 

der er 13 kroner højere end, 

hvad der opkræves for gadeture.

”Jeg fik på nævnsmødet 100 

procent opbakning fra nævnets 

øvrige medlemmer og et fuldt 

mandat til at tage yderligere skridt, 

men det er stadig mit håb og 

ønske, at 4x48 TaxiNord kom-

mer til fornuft og retter ind efter 

reglerne,” fortæller Taxinævnets 

formand, Jens Jørgen Nygaard 

og han fortsætter:

”Taxinævnets sekretariat 

sendte et brev til 4x48 TaxiNord 

fredag den 2. december, hvor 

vi advarede 4x48 TaxiNord mod 

at fortsætte deres praksis med 

at snyde kunderne og opkræve 

den høje starttakst i lufthavnen,” 

fortæller Jens Jørgen Nygaard. 

Han vil ikke afvise, at andre 

restriktioner kan komme på ba-

nen, men hvad det kunne være 

for restriktioner, ønsker han 

ikke for nuværende at komme 

nærmere ind på.

Hvis nævnet fjerner den høje 

starttakst og starttaksten for 

radioture reduceres til kun 24 

kroner, vil det årligt koste vogn-

mænd og chauffører 90-100 

millioner kroner i omsætning.

Ledelsen i 4x48 TaxiNord 

har ikke ønsket at kommentere 

på sagen, men vognmænd i 

4x48 TaxiNord oplyser, at start-

taksten nu er stillet tilbage til 

den billigere starttakst, men det 

er fortsat muligt for de enkelte 

vognmænd, at anmode om at 

benytte den højere starttakst. 

Ingen af de vognmænd, 

redaktionen har været i kontakt 

med, er dog bekendt med, at 

der er vogne, der anvender den 

højere takst. 

Taxinævnets formand, 
Jens Jørgen Nygaard

Direktør i Taxi 4x27, 
Thomas RB Petersen 
kommenterer situationen 
i skarpe vendinger: 
"Ledelsen i 4x48 TaxiNord var 

de første der - sammen med 

DanTaxi, underskrev TMS-aftalen, 

der koster vognmændene over 

16 millioner kroner om året. Nu 

er de så årsag til, at vognmæn-

dene skal miste 90-100 millio-

ner kroner yderligere, hvis start-

taksten på radioture reduceres 

fra 37 til 24 kroner."

 "Københavnske vognmænd 

betaler i dag for 4x48 TaxiNord 

og DanTaxis forsmædelige TMS-

aftale med Københavns Lufthavn. 

Men at TAXA 4x35 og vores 

vognmænd i Taxi 4x27 skal be-

tale yderligere, fordi ledelsen i 

4x48 TaxiNord vælger at tilside-

sætte lovgivningen og opføre 

sig som cheferne i Uber, er dybt 

urimeligt. Nævnet burde fratage 

4x48 TaxiNord retten til at drive 

bestillingskontor og få konfiske-

ret de ulovligt tjente penge," un-

derstreger Thomas RB Petersen, 

som er direktør i Taxi 4x27 og 

han fortsætter:

 "Min opfordring til ledelsen i 

4x48 TaxiNord er at rette ind og 

at vi fælles går dels til lufthav-

nen og stiller krav om, at aftalen 

genforhandles, så vi f.eks. ikke 

betaler for ture hvor ventetiden 

i TMS-systemet overstiger de 

lovede 20 minutter og dels til 

ministeren for at få dækket om-

kostningerne som et gebyr, vi 

kan pålægge kunden. Kan vi ikke 

opnå økonomisk kompensation, 

bør vi skrotte aftalen helt."

 



Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser 
november 2016

Region Hovedstaden:
Der er afleveret 4 taxitilladelser i november måned og

Kit Birthe Eilersen Iversen 01-0079 TAXA 4x35
Zafar Ali Mian 01-0296 TAXA 4x35
Kim Christian Schæfferbo 01-0254 TAXA 4x35
Agha Hasan Razvi  01-0114 DanTaxi

Aalborg 
Der er afleveret en taxitilladelse i Aalborg Kommune i november.
Jens Verner Kristensen 851-0276

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

Bliv abonnent på TaxiMinibus Danmarks nyheder til taxi og minibus og 
modtag et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det må-
nedlige digitale magasin. Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

I en deløkonomisk virkelighed 

spås taxibranchen ikke mange 

overlevelsesmuligheder af lektor 

ved Aalborg Universitet, Kaj A. 

Jørgensen. Ikke mindst truslen 

om selvkørende biler. En bran-

che eller organisation der ikke 

fornyer sig, vil gå døden i møde, 

udtaler han i en kronik.

Anders Christiansen, Trans-

porthuset, tager skridtet videre 

og advarer branchen:

”Alle virksomheder bliver 

disruptet før eller siden. Forskel-

len på vindere og tabere er, 

hvordan man håndterer dette 

- og om man gør det i tide! Når 

en virksomhed bliver disruptet 

eksisterer der et tidsmæssigt 

vindue, hvor man ofte har tiden 

og ressourcerne til at rykke 

sig ud af farezonen gennem 

disruptive innovation. Udnyt-

ter man ikke dette "vindue," 

så forsvinder mulighederne for 

overlevelse ret hurtigt.” 

- Æd eller bliv ædt 
- Disrupt eller bliv disrupted

”For et stort taxiselskab, der 

for længst har besluttet sig for 

ikke at udvikle sig med eksem-

pelvis sygetransport, limousine 

og handicapkørsel, er ledelsens 

fremmeste opgave, at gøre de 

sidste år så tålelige som muligt 

for ansatte, vognmænd og 

chauffører.” 

”Taxiselskaberne er færdige 

og i "dødskramper." Afslutnin-

gen vil dog være mere ærefuld, 

hvis taxibranchen ophørte med 

at give andre skylden for egen 

deroute,” siger Anders Christi-

ansen.

Forny jer eller 
dø
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