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Motorstyrelsen vil opkræve 
afgift med tilbagevirkende kraft

Kørselskontorer får ikke 
udført revision som 

loven foreskriver

Nyt kørselskontor 
har succes

TAXI Minibus & BUS Danmark

Flex & Bus



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 

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.300 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 

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 taxa@accounter.dk
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

ADVOKATER

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: kundeservice@daimler.com  
www.mercedes-benz.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen KA
Vognmænd organiseres hos os
Se mere på ka.dk

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

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Vognmandskurser til:
GODS, VAREBIL & BUS
www.blivvognmand.dk | Tlf.: 2234 0500

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

MERCEDES-BENZ CPH

Din lokale forhandler og autoriseret 
værksted i København og Nordsjælland

Book tid på www.mercedesbenzcph.dk
eller kontakt os på 70 159 159
 
Mercedes-Benz CPH Søborg
Dynamovej 7, 2860 Søborg

Mercedes-Benz CPH City
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV

Mercedes-Benz CPH Hørsholm
Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm
 
Mercedes-Benz CPH Hillerød
Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

med den nye taxilovs implemen-

tering hvert år haft store udgifter 

i forbindelse med udførsel af en 

systemrevision, som de ifølge 

taxiloven har pligt til at få udført af 

en uafhængig revisor og som skal 

indsendes til Færdselsstyrelsen.  

Det er dog tilsyneladende ikke 

alle landets store kørselskontorer 

og kørselskontorer med tilladelse 

til at drive kørselskontor i land-

distrikter, som efterlever loven og 

foretager den årlige indberetning.  

Det sker under stor undren fra 

de kørselskontorer, som efterlever

lovgivningen. Bestyrelser og direk-

tioner undrer sig meget over, at 

flere kørselskontorer endda slet 

ikke bliver rykket for deres mang-

lende indsendelse. Ja, på flere 

kørselskontorer, som vi her på 

redaktionen har været i kontakt 

med, ærgrer de sig over, at de 

skal afholde en stor udgift til revi-

sorer, mens konkurrerende kør-

selskontorer slipper udenom. 

Ingen rykkere fra Færdselsstyrelsen

Ikke alle kørselskontorer får 
udført revision som loven 
foreskriver

På redaktionen er vi sågar stødt 

på indehavere af kørselskonto-

rer, som er helt uvidende om, at 

de har pligt til at indsende en årlig 

rapport til Færdselsstyrelsen. 

Færdselsstyrelsen oplyser til 

TAXI Minibus & BUS Danmark, at 

styrelsen endnu ikke aktivt har an-

modet kørselskontorerne om frem-

sendelse af systemrevisionserklæ-

ringer. 

Ifølge taxilovens § 20, stk. 4 

skal et kørselskontors administra-

tive systemer gennemgå en årlig 

systemrevision for at sikre datasik-

kerhed og datakvalitet.  

Der skal i den forbindelse ud-

færdiges en erklæring om den 

udførte systemrevision af en uaf-

hængig revisor, som skal sendes 

til Færdselsstyrelsen. 

Ifølge taxibekendtgørelsen § 

10, stk. 3 skal den årlige reviso-

rerklæring sendes til Færdselssty-

relsen senest den 30. september 

og erklæringen skal angive om, 

kørselskontorets administrative 

system er i overensstemmelse 

med ISAE 3000 standard. 

Formålet med erklæringen er 

at sikre, at de opsamlede data er 

tilgængelige og pålidelige, samt 

at data opbevares i overensstem-

melse med de krav, der er pålagt 

kørselskontoret. Dette sikrer, at 

fuldstændige og nøjagtige data 

er tilgængelig på forespørgsel fra 

relevante myndigheder. 

Ingen rykkere fra 
Færdselsstyrelsen 
Færdselsstyrelsen oplyser over 

for TAXI Minibus & BUS Danmark, 

at styrelsen endnu ikke aktivt har 

anmodet kørselskontorerne om 

fremsendelse af systemrevisions 

erklæringer, hvilket til dels skyldes, 

at flere af kørselskontorerne har 

været eller er inaktive og der der-

for ikke er data at sikre kvaliteten 

af. Samtidig har der været proble-

mer med hensyn til indsamling 

af data ved brug af godkendte 

taxametre, hvilket besværliggjorde 

kørselskontorernes sikring af 

datasikkerhed og kvalitet.  

Styrelsen bemærker også, at 

kørselskontorer med tilladelse til 

drift i landdistrikter i overgangspe-

rioden ikke var forpligtiget til at ef-

terleve kravene i taxilovens § 20, 

og virksomhederne derfor først 

fra 1. januar 2021 var forpligtiget 

til at efterleve § 20. 

Afslutningsvist bemærker 

styrelsen, at erklæringerne som 

minimum skal ske i overensstem-

melse med ISAE 3000 standar-

den, hvorfor styrelsen accepterer 

erklæringer, der kan sidestilles 

hermed, eller som er udført efter 

en standard på et højere niveau.
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2,0 

MB E300 de 2,0 Avantgarde 
st.car aut. sølvmetal, 1. reg. 5/2019, 
km. 121.000, læder, facelift model, alt 
udstyr, widescreen 12,3 navigation, 
panorama, blindvinkelassistent, 
vognbaneassistent, distronic plus 
(kan køre selv) mm. parkeringssen-
sor for/bag, splitbagsæde. Ydelse 
pr. mdr. kr. 6.513,- inkl. moms, 
udb. kr. 47.250, løbetid 36 mdr. 
Pris 315.000

MB E300 de 2,0 AMG Line st.car aut
koksmetal, 1. reg. 7/2019, km. 
102.000, amg-pakke, facelift model,
12´3 widescreen nav. fladbundet
rat, parkeringspakke (kan selv pakere)
panorama glastag, midterkonsol sort 
asketræ, udv. night pakke. Alle service 
overholdt ved MB. Ydelse pr. mdr. 
kr. 7.572,- inkl. moms, udb. kr. 53.550, 
løbetid 36 mdr. 
Pris 357.000

MB E300 de 2,0 AMG Line aut.
Sort, 1. reg.7/2019, km. 121.000, 
alt udstyr, bl.a. 18´AMG-alufælge, 
facelift model, wide screen 12´3 
comand nav. AMG-interiør pakke, 
læderindtræk, plus aktiv parkerings 
pakke HIGH (kan selv parkere) Alle 
service overholdt ved MB. Ydelse pr. 
mdr. kr. 7.622,- inkl. moms, udb. 
kr. 53.850, løbetid 36 mdr. 
Pris 359.000

MBE300 de 2,0 Avantgarde st.car 
aut.sort, 1. reg. 7/2019, km. 27.000,  
navigation, fuld.aut. klima, køre-
computer, infocenter, abs, esp, 
parkeringssensor, vognbaneassi-
stent, trådløs opladning. Forlænget 
garanti frem til 13.09.24.Ydelse pr. mdr. 
kr. 7.067,- inkl. moms, udb. kr. 50.550, 
løbetid 36 mdr.  
Pris 337.000

MB E300 de 2,0 Avantgarde 
st.car aut, sort, 1. reg. 6/2021, km. 
54.000, ny model, widescreen 12´3 
nav. blind vinkel parkeringssensor 
for/bag, parkeringspakke High (kan 
selv parkere), fuldaut.klima, køre-
computer, orig.svingbart træk, 
trådløs opladning. Mercedes Benz 
fabriksgaranti. Bilen kan både finan-
sieres og leases. Ydelse pr. mdr. 
kr. 9.385,- inkl. moms.
udb. kr. 64.350,- løbetid 36 mdr.
Pris 429.000

MB EQB300 Progressive 4Matic, 
sort, 1. reg. 4/2022, km. 3.000, El, 
7-pers. fuldt digital instrumentdis-
play, læderindtræk, komfort sæder, 
Key less go pakke, parkeringsas-
sistent trafiklysvisning, skiltegenken-
delse, fortsat fabriksgaranti. 
Ydelse pr. mdr. kr. 10.630,- udb. 
kr. 74.850,- løbetid 36 mdr. 
Pris 499.000

MB EQV300 Avantgarde L, sølv-
metal, 1. reg. 1/2021, km. 25.000, El, 
17" alufælge, læderindtræk, adaptiv 
fartpilot, El skydedøre begge sider, 
360°kamera 10.25" MBUX nav. fuld-
aut. klima, fartpilot, kørecomputer, 
træthedsregistrering, skiltegenken-
delse. Ydelse pr. mdr. kr. 11.118,- 
udb. kr. 120000,-løbetid 48 mdr. 
Pris 599.000

VW ID.5 GTX 4Motion, hvidmetal, 
1. reg. 9/2022, El, Interiørpakke 
top sport plus, 12-vejs el-indstillige 
forsæder med massagefunktion, org. 
svingbart træk, assistentpakke, bak-
kamera, nøglefri betjening, multime-
diapakke, opvarmelig forrude, op til 
135-kW DC opladning. Reparations-
abonnement i 5 år/100.000 km. 8 
års eller 160.000 km batterigaranti.
Ydelse pr. mdr. kr. 10.225,- 
udb. kr. 110.000,- løbetid 48 mdr.
Pris 549.000

VW ID.5 GTX 4Motion, sølvmetal, 1. reg. 9/2022, 
km. 500, El, designpakke, org. svingbart træk, adap-
tiv fartpilot, 4 zone klima, multimediapakke, nøglefri 
betjening, wireless apple carplay og android auto og 
mm. Reparationsabonnement i 5 år/100.000 km. 
8 års eller 160.000 km batterigaranti, Ydelse pr. mdr. 
kr. 9.333,- udb. kr. 99.800,-løbetid 48 mdr.
Pris 499.000

Service i højsædet - Vi har været i branchen i mange år! Vores kunder skal være trygge når de handler med os!

Kontakt salgschef 
Peter René Bostrup 

Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

* Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.Trustpilot

Køb og salg af brugte taxier
Attraktiv taxifinansiering

Mulighed for leasing 

bilbud.dk
- En del af taxabud.dk

kr. 6.513,- pr. mdr.

kr. 7.572,- pr. mdr.

kr.7.622,- pr. mdr.

kr. 7.067,- pr. mdr.

kr. 9.385,- pr. mdr.

kr. 10.630,- pr. mdr.

kr. 9.333,- pr. mdr.

kr. 11.118
,- pr. mdr.

kr. 10.225,- pr. mdr.



Den samlede taxibranche kan 

hurtigt få pletter på omdømmet, 

når historierne i pressen bliver for 

unuancerede. Administrerende 

direktør hos Aarhus og Horsens 

Taxa, Astrid Donnerborg, forsvarer 

branchen og uddyber, når erhver-

vet bliver angrebet.   

”Når pressen laver historier om 

taxachauffører, der krænker kunder 

seksuelt, er det altid en anledning 

for mig til at tale om sikkerhed.

Nogle gange kan det næsten 

lyde som om, at det skulle være 

farligt at sætte sig ind i en taxa, 

fordi chaufføren måske tidligere 

er dømt.

I Aarhus og Horsens Taxa gør 

vi alt, der står i vores magt for, at 

kunderne kan føle sig trygge.

Faktisk er taxilovgivningen så-

dan, at vi GPS-logger alle taxaer 

hvert 10. sekund, så vi ved altid 

præcist, hvor de er og hvor de har 

været. Alle chauffører, der kører 

en taxa, har et desuden et chauf-

førkort, som skal være synligt i 

vognen. Man ved således altid, som 

kunde, præcist, hvem der sidder 

bag rattet. Desuden fremgår det 

også af den kvittering, man får, 

hvem der har kørt turen, så det 

er aldrig en ukendt fremmed, der 

kører en taxa.

Taxilovgivningen kræver faktisk 

også, at der skal være videoover-

vågning i bilen.

Hos os i Aarhus og Horsens 

Taxa er det sågar sådan, at vores 

taxamontør også leverer vores 

videokameraer med lyd, så vi 

altid ved, hvad der er foregået i 

en taxa.

Det er måske desuden lige 

relevant at nævne, at Færdselssty-

relsen indhenter straffeattester på 

alle taxachauffører hvert femte år.

Hos os i Aarhus og Horsens 

Taxa indhenter vi derudover en 

gang årligt børneattester og straf-

feattester på alle, der kører med 

skolebørn.

Kunderne kan altså godt føle 

sig sikre, når de sætter sig ind i 

en taxa.

Betyder det så, at vi kan garan-

tere, at der aldrig er en kunde, der 

har følt sig krænket på en tur med 

én af vores vogne? Nej, selvfølge-

lig ikke. Vi kører mere end 1,7 

millioner ture om året og har ud-

ført taxakørsel i næsten hundrede år.

Selvfølgelig vil der kunne ske 

noget i en taxa, ligesom der vil 

kunne ske noget alle andre ste-

der. Men risikoen er ekstremt lille.

Lad os være enige om, at sek-

suelle krænkelser er bandlyste, 

ligegyldigt hvor de finder sted. 

Men når pressen påstår, at kunder, 

der kører med taxa, skulle være 

særligt udsatte, er det at skabe en 

frygt, der ikke har hold i virkelig-

heden”.

Indlægget er offentligt på Astrid Donnerborgs 
LinkedIn-profil.

Til forsvar for taxibranchen
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Gør det nemt for dine 

passagerer at betale

Se hvordan Vibrant passer til dig!

vibrant.io/da  |  sl@vibrant.io

Slip for de dyre betalingsterminaler, der hele tiden 

mister forbindelse og som fylder i bilen.  

Med betalingsapp fra Vibrant, er det nemt at 

modtage betaling dire:te p& et /ndroid de%i4e.

https://vibrant.io/da/


Cabonline tilbyder
Nyetablerede ApS-selskaber 

indeholdende taxi-tilladelse, 
med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

Kontakt salgschef, Per Hansen på 21 25 13 32 eller mail per.hansen@cabonline.com for yderligere.

Vi køber gerne din 

brugte taxi og 

indfrier restgælden

Nye El-biler og hybridbiler
uden udbetaling
Bl.a. Skoda Enyaq IV og VW ID.4. 

Fra december er vi leveringsdygtige i Toyota BZ4X Active.
Alle med stort batteri til mere end 500 km pr. opladning.

Toyota Corolla Hybrid 1.8

Nu er vi også leveringsdygtige i VW ID.5

Samtlige biler finansieres med nul kroner i udbetaling.



Af Søren Nicolaisen, tidligere formand TID. 

Flextrafik kommer for sent til hos-

pitalerne, sådan at det i nogle til-

fælde har medført, at operationer 

ikke har kunnet gennemføres, 

fordi flex ikke har sikret, at bor-

gerne er kommet rettidigt frem.

Formand for Trafikselskaber-

nes Interesseorganisation, Steen 

Vindom slår hjælpeløst ud med 

hænderne. Han fortæller at man 

alene i NT mangler 50 af, hvad 

han selv betegner som ”flextaxaer”.

Han fortæller ydermere, at man 

i trafikselskaberne må have en snak 

om at prioritere kunderne således, 

at kørsel til operationer prioriteres 

og at fx kørsel med skolebørn med 

særlige behov nedprioriteres og at 

man måske helt skal undlade at 

køre de såkaldte flexture. Altså det 

som mange borgere betragter som

en flextaxa. En prioritering er i ud-

gangspunktet fornuftigt, men bag-

grunden det sker på er komplet 

uacceptabel.

Det korte svar til Steen Vindom 

og Trafikselskaberne kunne jo være, 

at man kunne tilbyde dem deres 

egen medicin, når tingene ikke 

fungerer. Simpelthen at give dem 

en bod, der sparker røv, hvis de 

kommer for sent med en borger 

til en operation. Altså at pålægge 

dem det samme direkte ansvar, 

som trafikselskaberne gavmildt 

gør det overfor deres underen-

treprenører, når de kommer 5 

minutter for sent. Altså en bod så 

Flexskandale
jorden ryster! Regningen kunne 

de jo så passende placere i de 

kommuner, der på løfter om guld 

og grønne skove, trykt på flot 

glittet papir fra trafikselskaberne, 

godmodigt valgte at stole på Tra-

fikselskaberne, og lagde alt deres 

taxikørsel i hænderne på Trafiksel-

skaberne.

Nu kan de så pludselig ikke 

længere løfte opgaven, med at 

befordre almindelige borgere, som 

de opfordrer til at lade sig transpor-

tere selv, nu hvor de, som Steen 

Vindom også slår ud med armene 

og siger, har lukket en lang række 

buslinjer ned, og dermed frataget 

borgerne mulighed for at komme 

fra A til B med bus.

Lad os vende bøtten lidt på 

hovedet, for Steen Vindom starter 

et helt forkert sted.

I begyndelsen - det var faktisk i 

NT, gjorde man hvad man kunne 

for at smadre taxierhvervet. Man 

startede gennem aggressive kam-

pagner at hive mere og mere 

af den - for taxivognmænd - livs-

vigtige offentlige kørsel ind, det 

som havde holdt liv i de lokale 

taxivognmænd og som fungerede 

som taxi til kommunens borgere. 

Med Flexparadiset kunne man så 

i stedet ”byde” sig til den kørsel 

man tidligere havde, og lade dem 

afvikle i ufleksible EP eller OST 

vogne, der ikke engang kunne ud

føre konventionel taxikørsel og 

efterlod Støjbergs udkantsdanmark 

taxidødt.

Løfterne fra Flex til kommunerne 

var, at der kunne spares ved at 

lukke busruter i udkanten. Nu bru-

ger Steen Vindom selvsamme ar-

gument i hans opgivende pladder! 

De har selv skabt den situation 

og nægter at tage ansvar! De har 

været årsagen til, at busruter er 

blevet nedlagt, så de SELV - trafik-

selskaberne - kunne spare penge.

Taxierhvervet er på grund af 

trafikselskaberne, smadret i stort 

set hele landet, bortset fra de større 

byer og nu vil man end ikke stå 

ved sit ansvar, at befordre borgere 

fra A til B.

Steen Vindom meddeler ganske 

korrekt, at der ikke findes en kort-

sigtet og god løsning på de pro-

blemer, de har skabt for landet, 

dets sundhedsvæsen, skolevæ-

sen, ældrepleje og borgere ge-

nerelt. I Radioavisen undsiger han 

de specialkrævende skolebørn, 

der fremover må se langt efter 

deres såkaldte "flextaxa". Så det 

kan da godt være, at læger og sy-

geplejersker bliver afhjulpet, men 

han placerer aben hos forældre, 

pædagoger og skolelærere og 

dermed undervisning af alle børn. 

Man kunne jo starte et sted og 

konsekvent sikre sig, at urealistisk 

lave bud, ikke blev accepteret og 

at overenskomsters overholdelse, 

løbende blev kontrolleret.

Man må lære at sige nej til 

”arme- og- ben” selskaber, hvor 

man knapt kan eksistere på det 

bud man desværre har fået accep-

teret, af et grådigt trafikselskab.

Man skal simpelthen ikke her 

15 år efter massakren på taxi-

erhvervet blev påbegyndt, slå 

ansvarsløst ud med armene og 

sige, at nu kan vi desværre ikke 

hjælpe mere. 

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

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

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

El minibus 

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

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

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

- efter dine ønsker og behov
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Thomas Wiigh Larsen var gennem 

årene vant med at passe sin 

taxivognmandsforretning og leve 

et stille liv, men da Uber dukkede 

op i 2014, kom han ved et tilfæl-

de til at debattere med Joachim 

B. Olsen på facebook. Den debat 

lagde Søren Nicolaisen mærke til. 

Han var netop blevet valgt som 

formand for den nye forening, 

TID, Taxiførere i Danmark, som 

blev oprettet for at bekæmpe 

Ubers indtog i Danmark.

“Til at starte med mødte vi en 

storm af ubehagelige udtalelser 

om, at vi var nogle gammeldags 

ildelugtende taxichauffører, som 

lavede snyd og bedrag. Jeg blev 

hurtigt en af bestyrelsesmedlem-

merne i TID, hvor vi begyndte at 

fotografere de mange Uber-biler. 

Flere kom med i gruppen og al 

min arbejdstid og fritid handlede 

lige pludselig om at bekæmpe 

Uber. Flere medier tog desværre 

Ubers parti. Det skinnede meget 

igennem og lignede nærmest 

noget betalt arbejde. Flere poli-

tikere - især fra Liberal Alliance 

var på Ubers side. Kun Henning 

Hyllested fra Enhedslisten virkede 

til at have forståelse for, hvad 

vi foretog os”, forklarer Thomas 

Wiigh Larsen og fortsætter: 

“Vi undrede os især over, 

Thomas Wiigh Larsen har forladt taxibranchen

Al min tid handlede om at 
bekæmpe Uber

hvorfor der ikke skete noget fra 

myndighedernes side. Trafiksty-

relsen havde jo været fremme 

med, at de havde politianmeldt 

Uber samme dag, de startede 

op i København, men alligevel 

skete der ikke noget. Det var også 

ligegyldigt, hvor mange num-

merplader vi fotodokumenterede 

over for Taxinævnet i Region Ho-

vedstaden, SKAT og politiet. Det 

samme gjorde sig gældende efter 

et møde med en særlig enhed 

under SKAT i Ringkøbing. De blev 

udstyret med al vores materiale, 

men vi hørte aldrig fra dem siden. 

Vi havde folk, der optrådte un-

dercover på Ubers hvervemøder, 

hvor chaufførerne blev instrueret 

om, hvordan de skulle oprette 

bankkonti i lande fjernt fra Dan-

mark, for at undgå SKAT. Efter ca. 

et år med Uber kom vi i besid-

delse af en skrivelse fra Køben-

havns Politi, hvor advokaturchefen 

i København skrev, at ingen 

Uber-biler måtte standses og 

aktionskortene på dem, der var 

standset, skulle trækkes tilbage. 

Det skete en fredag op til jul og i 

løbet af weekenden fik vi orien-

teret Danmarks Radio. Det hjalp, 

for allerede mandag morgen kom 

politiet med en udtalelse om, at 

Uber var ulovlig”.

Trusler
“Thomas Wiigh Larsen husker 

navnlig en periode med ubehage-

lige trusler på sociale medier. På 

sms og messenger stod der bl.a.:

 “Vi ved hvor du bor og 
hvor dine børn går 
i skole”

 Det var meget ubehageligt. Der 

var altid tre eller fire spydspidser, 

som især gjorde sig bemærkede 

over for os. Den ene af dem fik 

senere den allerhøjeste bøde, 

som holdt hele vejen op i Høje-

steret. 

Thomas Wiigh Larsen forstod ikke, hvorfor myndighederne var så længe om at reagere.
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Da Søren Nicolaisen valgte at 

trække sig som formand, blev jeg 

valgt som ny formand. Jeg husker 

episoder, hvor vi havde skaffet 

mere og mere bevismateriale. 

Alligevel lykkedes det Uber utal-

lige gange at få flyttet fokus over 

på os med f.eks. anklager om, at 

vi snød ved at køre med for små 

hjul på taxierne. 

Den dansk-norske Uber-direktør 

fik dog kvajet sig på åben skærm, 

da han i et TV-program om Uber 

fik spørgsmålet om, “hvorfor deler 

i ikke de her informationer med 

skattevæsenet”? Svaret lød: “Uha 

nej, det vil jo være grundlag for at 

politiet så kommer”. 

3F kommer på banen
Mens TID stadig forsøger at 

stresse Uber mere og mere, 

træder 3F ind i kampen og for-

søger således at hjælpe på både 

vognmændenes og chaufførernes 

side, hvilket ikke var set tidligere. 

3F bruger flere milloner kroner 

på kampagner og arrangerer en 

del store happenings foran Ubers 

kontor på Dampfærgevej, men 

det var stadig op ad bakke: 

“Horesta bakkede utroligt 

nok op om Uber, men var imod 

Airbnb, som var hotellernes svar 

på Uber og de unge mennesker 

kørte med Uber, som for dem var 

“det nye sort”. Venner og fami-

liemedlemmer til taxichauffører 

begyndte at se fordelen i at køre 

sort for Uber. Det var der også 

mange på overførselsindkomst, 

der gjorde. De havde pludselig 

råd til at købe større biler, fordi 

ingen Uberchauffører betalte skat.

På Børsen blev der afholdt et 

større erhvervsarrangement om 

Uber, hvor vi af Dantaxi og Taxi 

4x27 fik sponseret to dyre billet-

ter til vores undercover agent, Tor-

ben xx og jeg. Arrangørerne fandt 

dog hurtigt ud, hvem vi var og to i 

jakkesæt blev hurtigt placeret ved 

siden af os. Det var frustrerende 

at sidde og høre på en svindlen-

de Uber-direktør på scenen, som 

en masse erhvervsfolk fra banker 

og anekendte selskaber lyttede 

til. Jeg spurgte ind til, om det ikke 

var svært at udføre lobbyarbejde 

over for politikere og erhvervsfolk, 

når du samtidig ved, at alt det du 

gør er ulovligt”, forklarer Thomas 

Wiigh Larsen med et smil og 

fortsætter sin beretning:

“Langt om længe i foråret 2017 

kom det frem, at Ubers kontor i 

Holland var blevet ransaget. Det 

var stedet, hvor alle penge fra 

Ubers aktiviteter over hele verden 

gik i gennem.

I første omgang sagde de 

danske myndigheder dog nej til 

at få indblik i Ubers aktiviteter, 

men heldigvis skiftede de mening 

og så rullede snebolden. Uber 

kastede håndklædet i ringen og 

stak af fra kontorerne. Uber ac-

cepterede dog ret hurtigt efter en 

bøde på 20 millioner kroner for 

ulovlig taxikørsel i Danmark, men 

Uber-chaufførerne fik Ingen hjælp 

fra Uber til at betale deres bøder. 

Nu væltede skeletterne ud af 

skabene og det blev klart, at der 

ingen skat var blevet betalt og at 

75 procent af chaufførerne havde 

været på overførselsindkomst”.

Sammenhold
“Undervejs i de to et halvt år 

Uber var i Danmark, opstod der 

et godt samarbejde i branchen. 

Servicen over for kunderne blev 

højnet og vi holdt møder med 

taxiselskaberne om den fælles 

fjende vi havde. Mange meldte 

sig ind i TID og nogle af taxisel-

skaberne støttede vores arbejde 

økonomisk. Sørgeligt var det dog 

at konstatere, at ingen taxikolleger 

mødte op til vores lille sejrs-hap-

pening på Rådhuspladsen, da det 

hele var overstået i foråret 2017. 

Folk stoppede også med at betale 

det årlige kontingent på 100 

kroner. Taxifolkene var igen deres 

egen lykkes smed. Det gjorde 

det svært for os at arbejde videre 

med opgaver som f.eks. flextrafik 

og aktiviteterne i TID døde stille 

og roligt hen”, slutter Thomas 

Wiigh Larsen.

Thomas Wiigh Larsen kort 
fortalt
Thomas Wiig Larsen er 52 år. I 

1995 sad han første gang bag 

rattet i en hyrevogn hos Hørs-

holm-Karlebo Taxa. Efter syv år 

som chaufør blev han vognmand 

samme sted. Hørsholm-Karlebo 

Taxa blev snart en del af Taxa 

Nordsjælland og senere Taxi-

nord, 4x48 for at ende som det 

landsdækkende Dantaxi. For knap 

et år siden valgte han at skifte 

over til det storkøbenhavnske 

taxaselskab, Viggo, men over-

drog efter kort tid driften af selve 

vognmandsforretningen til to 

kolleger. Den 1. november 2022 

var det dog slut. Bilen er nu solgt 

og taxitilladelsen er nu på vej til at 

blive afleveret.

For otte måneder siden 

startede Thomas Wiigh Larsen på 

et nyt job som ejendomsmeste-

rassistent på Frederiksberg. Det 

betød, at han gik fra 5.000 skridt 

til 25.000 skridt om dagen. Den 

første tid i det nye job medførte 

smerter over alt i kroppen og uro 

i benene efter 25 år med et sid-

dende job i en taxa. Han er dog 

i dag utrolig glad for, at han tog 

springet.

Den daværende bestyrelse i TID. Bagerst fra venstre: Søren Nicolaisen, Bilal Akhtar,  Thomas 
Wiigh Larsen, Nadeem Rasool, Claus Rubek Jørgensen, Leif Madsen og Suhail Nazir Butt. 
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Jan Juhl Pedersen har en del år 

på bagen i taxibranchen. Han star-

tede i 1994 som chauffør og driver

i dag Juhls Taxa på Als - ikke langt 

fra Sønderborg, sammen med sin 

kone, Iben Juhl Pedersen. 

Sammen har de 2 biler - to almin-

delige personbiler af mærket Skoda 

Octavia og Skoda Superb. Der-

udover har de Klaus Hansen, en 

ekstern vognmand, der kører for 

dem, i en Mercedes Vito storvogn.

Iben kører til daglig i Skoda 

Octavia’en, hvor hun har en del 

fast kørsel med skolebørn. Jan 

kører i Superb’en, som primært 

holder klar til at blive sat ind, når 

de faste erhvervskunder ringer 

om ture til Billund, Flensborg og 

Hamborg.

Jan Juhl Pedersen er fra den-

gang, hvor landtaxien var en privat 

virksomhed, hvor vognmanden 

suverænt bestemte, hvordan for-

retningen skulle drives. Eneste 

restriktion var, at der hos kommu-

nen skulle være en ledig bevilling 

for overhovedet at kunne søge, 

det der i dag hedder en tilladelse. 

“I dag er vi med taxi lagt ind 

under den offentlige transport og 

skal overholde de samme bestem-

melser som alle andre, der udfø-

rer offentlig transport. Politikerne 

bestemmer fuldstændigt, hvad vi 

må og hvad vi ikke må. 

Et kommende problem er bi-

lerne. Vi kan ikke længere få al-

mindelige store personbiler, med 

mindre vi skifter over til el eller 

brint. Der er kun små biler tilbage 

på diesel og benzin og dem kan 

vi ikke bruge i vores forretning. 

Vi kan heller ikke bruge el-biler, 

der kun kører 500 km på en fuld 

opladning. En rundtur til Hamborg 

runder 450 km og kommer der 

en ændring af turen undervejs, 

hvor vi skal til en anden lufthavn, 

så er vi ikke længere i stand til at 

servicere kunderne. De vil ikke 

holde stille i halve timer”, under-

streger Jan Juhl Pedersen, som 

snildt kører 1.200 km på en 

tankfuld diesel i hans Superb.

Han fortæller videre, at de  i 

dag udelukkende lever af erhvervs-

livet:

“Det er ikke som før i tiden, 

hvor der var rigeligt med privat-

kunder. Nu kører vi virksomheder-

nes medarbejdere til Hamborg 

og Billund, når de skal rejse ud i 

verden. Det er gode ture til et par 

tusinde kroner”, fortæller Jan Juhl 

Pedersen, som kørte som chauf-

før i Sønderborg Taxa fra år 2000 

og frem til han blev vognmand 

samme sted i 2008. I de år var 

der en del uenigheder mellem to 

Jan og Iben Juhl Pedersen. 
Jan er oprindelig uddannet som kørelærer 
og var en periode i 2020 ansat hos Dekra i 
Vejen, hvor han underviste på taxiområdet.

Juhls Taxa i Sønderborg har succes 
med at satse på erhvervslivet
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vognmandsforeninger, Sønderborg 

Taxas Økonomiske Forening og 

De Frie Vognmænd. Uoverens-

stemmelserne var dog forsvundet 

da Sønderborg Taxa for ca. 10 år 

siden blev tilsluttet Dantaxi.

Dengang var der mellem 30 

og 35 biler i Sønderborg Taxa og 

der var så travlt, at personalet på 

centralen ikke kunne følge med 

og svare alle telefonopkaldene. 

Jan husker de mange privatkun-

der og ture for det offentlige via 

Sønderjyllands fællesdrevne 

forretning kaldet Patientbefordrin-

gen, som altid var godt betalt.

En tur fra Sønderborg Sygehus 

til Odense Sygehus kostede den-

gang 2.000 kroner. I dag udløser 

den samme tur 1.200 kroner 

under Flextrafik.

Få landtaxier
For lidt mere end tyve år siden 

var der mange landtaxier omkring 

Sønderborg. Jan Juhl Pedersen 

husker navne som Nordborg 

Taxi, Gråsten Taxi, Sundeved Taxi, 

Broager Taxi og Lysabild Taxi, som 

alle blev lagt ind under Sønder-

borg Kommune ved kommunal-

reformen i 2007. I dag er der kun 

få selskaber omkring Sønderborg. 

Det er GF Taxi i Guderup, Dantaxi, 

Taxi 4x27 og så Juhls Taxa, som i 

en periode også var tilsluttet Taxi 

4x27.

Jan Juhl Pedersen husker star-

ten på samarbejdet med Dantaxi:

“Fra start i Dantaxi gik det meget 

godt. Der var rigtig mange kunder, 

som Dantaxi ikke skulle gøre sig 

mange anstrengelser for at over-

tage. Sønderborg Taxa havde jo 

i en del år været det eneste sel-

skab i området. Men da Dantaxi 

senere blev solgt til Triton, blev 

priserne over for vognmændene 

hævet væsenligt, fordi der nu var 

en del aktionærer, som skulle 

modtage et afkast. I mellemtiden 

havde jeg selv fået opbygget en 

kundekreds, som endte med, at 

jeg fik lukket min terminal og Dan-

kortforbindelse til Dantaxi og i

2018 var vi 5 vognmænd, der 

forlod Dantaxi til fordel for et 

samarbejde med Taxi 4x27. 

Desværre kom Coronaen og flere 

måtte stoppe. Mange kunder for-

svandt og det blev svært at drive 

en vognmandsforretning med 

taxi. I dag har Taxi 4x27 4 biler i 

Sønderborg, mens Dantaxi har 

10-12 biler”, lyder et gæt fra Jan 

Juhl Pedersen.

Egen forretning
En overgang var Jan Juhl Pedersen 

tilknyttet et limousineselskab, som 

udelukkende kørte for Danfoss. 

Det gav ham et indblik i en forret-

ningsorden han på sigt ville arbejde 

videre med og den 1. januar 2022 

var Iben og Jan Juhl Pedersen klar 

med deres eget kørselskontor:

Jan Juhl Pedersen driver eget værksted med 
bl.a. dækservice fra en sidebygning på hjem-
meadressen.
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“Op til åbningen havde vi to bi-

ler, vores superb og og den storvogn 

som Klaus Hansen kører, men ret 

hurtigt blev der udvidet med 

yderligere en vogn. Omsætnings-

mæssigt gik det stærkt og et halvt 

år inde i 2022 var omsætningen 

fra hele 2021 tangeret, så vi var 

overbeviste om, at vi havde fat i 

noget rigtigt. 

Problemet er nu, at det kom-

mer til at koste penge, hvis vi vil 

udvide yderligere. Egenkapitalen 

i vores kørselskontor skal hæves 

fra 40.000 kroner til 500.000 

kroner, hvis vi vil have flere end 

tre biler og der skal betales en del 

i gebyrer til Færdselsstyrelsen”, 

forklarer Jan Juhl Pedersen videre. 

Han er ikke i tvivl om, at målet 

må være at forbedre omsætnin-

gen med egne kunder for herved 

at opbygge en værdi i forretnin-

gen. En kundekreds har en stor 

værdi i forretningen den dag han 

ønsker at sælge den. Det kom-

mer dog ikke på tale foreløbig. 

Fra næste år er der søgt om to 

vognløb til variabel kørsel for at 

spæde op med kørselsopgaver 

om formiddagen efter de faste 

skoleture er kørt.

“Det gælder om at passe kun-

derne for at få forretningen til at 

vokse. Opfører vi os ordentligt, 

kommer til tiden og i en præ-

sentabel beklædning, har vi fat i 

noget. Det hele er meget nemt, 

det er jo kun persontransport vi 

udfører. Det er ikke så svært, men 

det koster lidt benarbejde at få fat 

i virksomhederne her i Sønderjyl-

land. Men når først kunden er i 

hus, så slipper de ikke igen. Jeg 

havde mange bekendte i min 

omgangskreds, der grinede af mig 

og ikke troede på mig, når jeg 

sagde, at jeg en dag kommer til at 

leve af, at køre ture for erhvervs-

livet, når de skal til Hamborg og 

Billund. Jeg fortalte, at de ikke 

skulle grine af mig, fordi turene er 

derude. De ved bare ikke, hvordan 

de får fat i dem. Selv min kone 

Iben troede ikke på det, men i 

dag lever vi af de ture og er i 

Hamborg 10 gange om ugen, når 

det går godt. Det handler om at 

være kundenære”, slutter Jan Juhl 

Pedersen.

 

Vil du være 
Taxi- eller  
Flexvognmand
Vi har et ApS indeholdende en 
tilladelse til erhvervsmæssig 
persontransport klar til 
overtagelse.

Lovmæssigt krav om 
egenkapital på 40.000 kr.

Kontakt 
TAXI Minibus & 

BUS Danmark 
 

49 26 26 26 • 31 17 19 21 
taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
COROLLA TOURING SPORTS ?

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS  
HYBRID ACTIVE MED SMARTPAKKE

Rummelig velkørende 5-dørs hybridbil, der kører op  
til 21,7 km/l ved blandet kørsel
• 122 hk
• Automatgear 
• Lader sig selv under kørsel – skal aldrig lades op
• Bagagerumskapacitet op til 596 liter

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active med Smartpakke: Brændstofforbrug v/bl. kørsel 21,7 km/l. CO2-udslip 103 g/km. Modellen er vist  
med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk 



 
www.halda.com

Se her! Flere tusind kunder 
kan da ikke tage fejl?
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Hvem har ikke som taxichauffør 

fået en langtur med en lods? Men 

det kan desværre snart være slut 

med de gode lodsture. 

I et forskningsprojekt vil det 

svenske søfartsvæsen se nær-

mere på, hvordan pilotering kan 

udvikles med ny teknologi, hvor 

lodsen sidder på land foran sin 

computer og navigerer de store 

skibe sikkert i havn.

Mange mulige gevinster 
med fjernpilotering
Sjöfartsverket ser flere mulige 

gevinster ved tilgængelighed, 

økonomi, arbejdsmiljø og bære-

dygtighed ved at assistere skibe 

på afstand.

Hvert år udfører Søfartsstyrel-

sen i Sverige 33.000 lodsninger af 

skibe, der anløber svenske havne. 

Nu har forsknings- og udviklings-

projektet, "Navigationsstøtte fra 

land" fået bevilget 29 millioner 

svenske kroner fra det svenske sø-

fartsvæsens Maritime Portfolio for 

at se nærmere på, om og i givet 

fald, hvor meget lodstjenesten kan 

udvikles ved hjælp af nye metoder 

og ny teknologi.

Digitaliseret landskab
I dag sejles lodsen ud til et større 

skib, klatrer ombord og bringer 

Taxikørsel med lods lakker 
mod enden

skibet sikkert til kaj. Forsknings-

projektet skal se på, hvordan 

navigationsstøtte kan udføres fra 

land. Det kan være både billigere 

og mere sikkert, fordi piloten så 

ikke skal bevæge sig fysisk og 

risiciene forbundet med boarding 

reduceres.

To absolutte krav til en intro-

duktion i fremtiden er, at søsikker-

heden bliver lige så høj eller hø-

jere i forhold til i dag og at en 

introduktion er forsvarlig både 

ud fra et erhvervsmæssigt og 

samfundsmæssigt perspektiv. Æn-

dringen vil Øge tilgængeligheden 

af lodstjenesten for skibsfarten og 

transportsystemet som helhed.

Der vil opnås en absolut 

reducering af forsinkelser og i 

stedet vil der på skibene opleves 

forkortede ventetider knyttet til 

pilotering - Hvis en pilot er på 

land, skal han ikke transporteres 

fysisk, men kan tage den næste 

pilotopgave direkte. 

Brugen af moderne, digital tekno-

logi og standarder giver mulighed 

for at dele data for at optimere 

flows og processer i transportsy-

stemet – et klart skridt mod ”den 

smarte havn”, som svenske havne 

stræber efter!

Lodsopgaverne i Sverige på vej til blive udført via fjernpilotering
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Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

Vi har et selskab (ApS), der ligger klar til dig, som gerne vil 
være ny vognmand.

» Vi har tilladelsen klar, så du kan starte hurtigst mulig*
» Vi kan tilbyde fi nansiering gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi kan tilbyde forsikring gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi kan tilbyde erhvervskonto gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi har samarbejde med gode revisorer, der kan hjælpe dig i gang, klare dit 
 regnskab mm.
» Fordelagtig leverandøraftale med Cabonline under Taxi 4x27 – med Danmarks 
 laveste pladsleje!
 
Kontakt salgschef, Per Hansen på mobil 21 25 13 32 eller mail til 
per.hansen@cabonline.com, så du kan komme i gang.
 

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil 
være ny vognmand! 



Om få måneder er anlægsfasen 

færdig for Aalborgs BRT-busser 

(Bus Rapid Transit), også kaldet 

Plusbus. Og fra sommeren 2023 

kan aalborgenserne køre gennem 

Aalborgs gader i 25 meter lange 

busser, der udelukkende kører 

på el.

Den 12 kilometer lange stræk-

ning går fra Væddeløbsbanen 

gennem midtbyen til det kom-

mende Nye Aalborg Universitets-

hospital i øst. Ligesom letbanerne 

i Odense og Aarhus forbinder 

BRT-busserne således bymidten 

med universitetet og hospitalet 

og skaber endnu bedre vilkår for 

byens mange rejsende.

I dag kører der almindelige 

bybusser på strækningen. Men 

selv med et mellemrum på blot 

to minutter mellem hver bus, kan 

det være svært at finde plads i 

busserne i morgentrafikken. De 

BRT-bus i Aalborg klar i 2023
nye BRT-busser har imidlertid 

plads til op til 155 passagerer og 

dermed kan kapaciteten på ruten 

næsten fordobles.

Aalborg Kommune har stor 

nettotilflytning. Hvert år stiger an-

tallet af aalborgensere med cirka 

1.600. Den store vækst, kombi-

neret med et nyt hospital og store 

trafikale udfordringer, dannede 

grobund for byrådets beslutning 

om at anlægge et system for BRT-

busser i 2016.

Vil transformere bycentrum
Plusbus var oprindelig tænkt som 

en letbane, men et regerings-

skifte betød, at projektet endte 

som BRT-busser. Der er dog flere 

ligheder mellem BRT-busserne og 

Letbanen i Aarhus. Busserne kan 

rumme både barnevogne og cyk-

ler. Samtidig er af- og påstigning 

niveaufrit og med fuld tilgænge-

Fakta om BRT-busserne i Aalborg

Solaris Urbino 24 electric busser
Egen busbane og er altid prioriteret i lyskryds
Ruten tager ca. 30 min at køre
Jævn overflade uden huller og bump
Hurtig ind- og udstigning - typisk under 20 sekunder
Komfortable og støjsvage
Plads til 155 passagerer
Kører op til 50 km/t - i gennemsnit ca. 22 km/t.
Busserne er 24,8 meter lange
Cykler og barnevogne kan medbringes i busserne
Forventes at åbne i sommeren 2023.

lighed for borgere med handicap. 

På to tredjedele af strækningen 

har bussen sit eget tracé og i 

myldretiden vil den køre med 7½ 

minutters mellemrum.

BRT-projektets omkostning 

var oprindeligt budgetteret til 

510 mio. kr. fordelt over årene 

2018-2023. Tilkøb af forskellige 

projektudvidelser og forbedringer 

har forøget det samlede budget 

til cirka 570 mio. Kr. Flere byer 

i Danmark har BRT-projekter i 

støbeskeen, men Aalborg er det 

første, der bliver til virkelighed. 
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Bliv vognmand hos DRIVR 
fra dag til dag

Vi har en færdigmonteret 
brintbil og en taxitilladelse 

i et ApS klar til dig!

Lige nu har vi færdigmonterede brintbiler klar til levering og
anpartsselskaber indeholdende en taxitilladelse

Det betyder, at du nærmest fra dag til dag kan komme i gang 
med din egen vognmandsforretning og køre som 

taxivognmand hos DRIVR

Kontakt OWNR Manager, Kenn Hansen på tlf. 26353534 
eller ownr@drivr.com



I oktober-udgaven af magasinet 

TAXI Minibus & BUS Danmark 

skrev vi om Helle Linnerup, som 

står bag bl.a. Vinderup Taxi ApS 

og TEA STRUER ApS samt Holste-

bro og Omegns Taxi.

Helle Linnerup savnede regel-

rette og ens forhold for alle i bran-

chen. Siden 2017 har hun betalt 

over 8 millioner kroner i udlig-

ningsafgift for mere end 200 die-

selbiler, der er registreret i hendes 

selskaber. Det er vel at mærke 

sket mens andre vognmandsfor-

retninger, Helle Linnerup skal kon-

kurrere med, ikke har betalt én 

eneste krone i udligningsafgift.

Helle Linnerup oplyste, at hun 

havde kendskab til, at rigtig mange 

vognmænd aldrig har betalt ud-

ligningsafgift, fordi de slipper afsted 

med at indregistrere deres flexkø-

retøjer som bus.

Helle Linnerup forstår ikke, hvor-

for staten ikke administrerer områ-

det for udligningsafgift på en ret-

færdig måde, som vil eliminere al 

unfair konkurrence i branchen:

“Vi kan ikke være konkurrence-

dygtige over for virksomheder, der 

ikke har de samme udgifter, som 

vi har. Det er tale om en lovplig-

tig afgift. Men det er bare ikke 

alle, der betaler den og når jeg 

henvender mig til SKAT, så får jeg 

bare en sludder for en sladder og 

Motorstyrelsen vil opkræve afgift 
med tilbagevirkende kraft

besked om, at de arbejder på sa-

gen”, forklarerede Helle Linnerup i 

oktober-udgaven.

Motorstyrelsen tager 
henvendelse alvorligt
Redaktionen har efterfølgende 

været i dialog med Motorstyrel-

sen, som understreger:

“Motorstyrelsen tager naturlig-

vis henvendelser af denne karak-

ter alvorligt. Derfor vil vi under-

søge, om der er udfordringer på 

området. I så fald vil der blive 

taget hånd om dem”. 

Omkring fejlregistreringer, hvor 

flexkøretøjer indregistreres som 

busser, skriver Motorstyrelsen 

således:

“Hvis en vognmand forsætligt 

har fejlregistreret sit køretøj for at 

undgå betaling af afgift, vil Motor-

styrelsen opkræve afgiften med 

tilbagevirkende kraft”.

Motorstyrelsen skriver videre, 

at de i øjeblikket er i gang med at 

undersøge, om der er personbiler 

registreret i Motorregistret med 

anvendelsen rutekørsel, men uden 

klausulen tilladelse til taxikørsel 

m.m. Hvis dette er tilfældet, vil 

Motorstyrelsen kontakte brugerne 

af disse køretøjer og bede dem 

om at indsende blanket 21.015, 

så køretøjet kan blive registreret 

korrekt og Motorstyrelsen kan 

opkræve de korrekte periodiske 

afgifter.

Hvis vognmænd henvender 

sig til Motorstyrelsen med et 

køretøj, som ikke er klausuleret 

til rutekørsel, vil Motorstyrelsen 

tilføje klausulen på køretøjet efter 

at have modtaget en anmeldel-

sesblanket 21.015 om tilladelse 

til taxikørsel m.m.  

Adgang til register lukket 
ned
Motorstyrelsen oplyser endvidere, 

at de har lukket for adgang i 

Motorregistret til oplysninger om 

bl.a. periodiske afgifter (herunder 

udligningsafgift) for andre køretø-

jer end dem, man selv er ejer af. 

Det sker af hensyn til lovgivning 

om beskyttelse af persondata.
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Procedure for at registrere en personbil med 
tilladelse til rutekørsel

Motorstyrelsen forklarer her trinvis hvorledes en personbil 
skal registreres med tilladelse til rutekørsel:

Personbilen skal i en synshal godkendes til anvendelsen 
taxikørsel, rutekørsel m.v., og synshallen skal registrere 

dette i Motorregistret.

Brugeren af køretøjet skal derefter sende anmeldelsesblanket 
21.015 ”Afgiftsfritagelse - erhvervsmæssig persontransport” 

til Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen skal derefter tilføje klausulen ”Tilladelse til 
erhvervsmæssig persontransport, der udelukkende 

anvendes dertil" i Motorregistret.

Herefter er køretøjet klar til at blive indregistreret og få 
nummerplader ved en nummerpladeoperatør eller en af 

Motorstyrelsens ekspeditioner.

Det er således ikke tilladt at udlevere nummerplader til 
personbilen, før Motorstyrelsen har registreret bilen med klau-

sulen ”Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, 
der udelukkende anvendes hertil”, da det er denne r

egistrering, der sikrer, at der bliver opkrævet de korrekte 
periodiske afgifter.



Venstres politiske trafikordfører opnåede ikke genvalg til Folketinget 

efter at partiet mistede 20 ud af 43 mandater. 

Efter 17 år i Folketinget for Venstre er det nu slut med det mange-

årige politiske abejde i Trafikudvalget for Kristian Pihl Lorentzen, som 

var opstillet i Viborg Øst. 

Også Radikale Venstre mistede mandater og må sige farvel til 

partiets transportordfører, Rasmus Helveg Petersen.

Transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested havde før 

valget meldt ud, at han ikke genopstillede for partiet.

Samråd om Færdselsstyrelsen blev aflyst
En af de sidste bedrifter Kristian Pihl Lorentzen stod for var at hive 

den daværende transportminister, Trine Bramsen i samråd fredag 

den 30. september for bl.a. at få en status på situationen med lange 

sagsbehandlingstider hos Færdselsstyrelsen med hensyn til kørekort, 

lægeerklæringer, førerkort, chaufførtilladelser, vognmandstilladelser 

m.v. 

Ministeren skulle endvidere forklare, hvad ministeren havde gjort 

ved problemerne siden seneste samråd den 8. juni 2022, der ligele-

des handlede om problemerne i Færdsselsstyrelsen, men samrådet 

blev desværre aflyst

Kristian Pihl Lorentzen 
ude af Folketinget

Tungvognscenter øst var i sidste 

uge på på kontrol i Nykøbing Fal-

ster og Nakskov for at kontrollere 

de tunge køretøjer, som transpor-

terer årets roehøst på øerne. 32 

vogntog og traktorer med hver to 

påhængsvogne blev tjekket. Ge-

nerelt var køretøjerne i god stand 

og ingen kørte med overlæs af 

roer. 

Politiet ser ingen sager med 

overlæs ved transport af roer 

efter virksomhederne har indført, 

at de betaler for den vægt af roer, 

som vogntoget lovligt må køre med. 

Godt halvdelen af de stoppede 

køretøjer blev indkaldt til syn, men 

i flere tilfælde var der tale om 

mindre fejl og mangler, som f.eks.

en falmet refleksplade, et knæk-

ket spejl og en tildækket num-

merplade.

I de lidt grovere sager om fejl 

og mangler førte det til gengæld 

til flere sigtelser. En traktorfører 

blev sigtet, da hans påhængs

vogn på en traktor havde så slidte

dæk, at ståltråden stak ud gen-

nem gummiet. Vognen fik des-

uden kørselsforbud og blev ind-

kaldt til syn. 

Derudover skrev betjentene 

sager på fire lastbiler, fire på-

hængsvogne og syv sættevogne, 

som også blev indkaldt til syn på 

grund af bremsefejl. To lastbiler 

kørte med for meget fjernlys og 

to chauffører havde glemt at forny 

deres kørekort. Det var over et 

år siden, at begge kørekort skulle 

have været fornyet.

En chauffør var blevet stoppet 

tilbage i maj måned, hvor han fik 

en påtale for flere fejl og mangler. 

Ved denne kontrol var flere af 

de fejl og mangler ikke blevet 

udbedret, så han fik derfor en 

sigtelse. En anden chauffør havde 

om mandagen fået et påbud om 

at fjerne en LED-bar fra sin lastbil, 

men da han blev truffet igen om 

onsdagen, kørte han stadig med 

den ulovlige LED-bar og så faldt 

hammeren.

Tungvogns
kontrol ved 
roehøst
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To gange årligt samles Movia 

Borgerpanel i Movias hovedsæde 

i Valby. Borgerpanelet hjælper 

Movia med at finde løsninger på 

nutidens og fremtidens kollektive 

transport, så den lever op til kun-

dernes behov og brugerrejse. 

Panelet består af deltagere fra 

alle de 45 kommuner i Movias 

område, med en spredning på 

køn og alder, en jævn fordeling 

på høj, mellem og lavfrekvente 

brugere af kollektiv transport, en 

jævn fordeling på type af trans-

portmiddel (bus, lokaltog og flex-

trafik) og en spredning af digital 

parathed. Nogle af borgerpanelets 

deltagere er flittige kunder i den 

kollektive transport. Andre bruger 

kun den kollektive transport meget 

lidt eller næsten ikke. Movias 

opgave er at lytte, lære og om-

Borgerpanel hjælper Movia med
bud på løsninger på 
bl.a. flexkørsel

sætte borgerpanelets indspark til 

konkrete løsninger.

På møderne introduceres hver 

gang et overordnet emne og kon-

kret tema, hvorefter borgerpane-

let opdeles i grupper og deltager i 

workshops om emnet. 

Digitalisering af 
trafikinformation og 
billetkøb
På det seneste møde i oktober 

var formålet med borgerpanelmø-

det at få input til de løsninger 

som Movia/DOT/Rejsekort i fæl-

lesskab er i gang med, inden for 

digitalisering af trafikinformation 

og billetter. Helt specifikt ønskede 

Movia at få borgerpanelets inputs 

til, hvordan de sikrer, at digital 

trafikinformation og billetkøb ska-

ber den rette værdi for kunderne, 

samt forbedrer deres bruger-

rejse, når de rejser med kollektiv 

transport. 

De tre løsninger, der blev frem-

lagt til drøftelse for borgerpanelet, 

var:

• Push beskeder i DOT billetter 

app om rejsen fx (besked om 

ændringer på bus, tog og metro 

(både planlagte og akutte)

• Kort på mobilen med digital 

visning af, hvor befinder bussen 

sig

• Test af tjek-ind og tjek-ud 

funktion på digitalt rejsekort i 

Nordjyllands Trafikselskab

På mødet blev borgerpanelet 

delt op i grupper og var rundt og 

drøfte hvordan de bruger digi-

tale løsninger på deres rejse i 

dag, teste nye former for digitale 

løsninger og slutvist komme med 

konkrete ideer og forslag til digital 

trafikinformation og billetkøb, som 

Movia kan arbejde videre med. 

Input og konkrete ideer skal nu 

behandles og forankres i Movia.

Udover de to årlige møder 

bidrager deltagerne i Borgerpane-

let også mellem møderne med at 

give deres kvalificering og input til 

helt konkrete tiltag. Hver deltager 

inviteres maksimalt til fire møder 

i alt, hvorefter der rekrutteres nye 

og friske kræfter til panelet.


