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Taxivognmand fik 600.000 kroner 
i erstatning fra trafikselskaber

TAXI Minibus & BUS Danmark
Flex & Bus

Efter 46 går Henrik Nielsen på pension

- Det har været sjovt

TAXA 4x35 idømt en GDPR-bøde 
på 100.000 kroner



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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Henrik Nielsen er på vej ud af 

taxibranchen efter ikke mindre 

end 46 meget aktive år - ofte helt 

fremme i forreste række, hvor de 

store beslutninger blev truffet og 

hvor der virkelig skete noget. Han 

var i flere tilfælde forud for sin tid 

og stærkt medvirkende til, at nye 

tiltag blev implementeret til glæde 

for branchens mange brugere.

Henrik Nielsen har nu forladt 

sine tillidsposter, som en overgang 

også omfattede en bestyrelsespost 

i Forsikringsselskabet Trafik. 

Den sidste af syv taxitilladelser 

er afleveret og han er som 67-årig 

klar til en tilværelse som pensionist.

“På mit første chaufførjob kørte 

jeg for Finn Christensen i TAXA-

MOTOR. Det var et taxiselskab, 

som var næsten nystartet efter et 

mangeårigt selskabs-samarbejde 

med TAXA. Egentligt var det for 

mig et studiejob for at tjene lidt 

penge, men jeg fortsatte efter 

et sabbatår fra studierne og har 

hængt ved lige siden”.

Sådan lyder starten på et even-

tyr og et langt arbejdsliv, som 

skulle blive meget anderledes og 

alligevel meget udviklende for den 

dengang unge Henrik Nielsen.

“Den første bil jeg kørte i, var 

en rød Peugeot 504 med ratgear, 

inden jeg skiftede over til en 

vognmand på Finsensvej, som 

havde en gammel Mercedes, jeg 

kunne få lov til at starte ud med. 

Men da jeg præsterede en mega 

indkørsel allerede på den første 

vagt, flyttede vognmanden mig 

over på en ny Mercedes-Benz 

model 123, som jeg kørte på indtil 

jeg fik min første bevilling i 1980. 

Op gennem firserne fik jeg to 

bevillinger mere og tog ind imel-

lem vagter på centralen, når der 

manglede personale. Det var et 

sjovt job, hvor vi sad med Finn 

Frognes gamle elastikbånd og 

transporterede små sedler og 

havde en radio med to kanaler. 

Der var en helt særlig jargon med 

forkortelser og koder, når vi kom-

munikerede med de omkring 

350 biler, der kørte rundt i Storkø-

benhavn”, lyder det indledningsvis 

fra Henrik Nielsen. Han husker 

især, da TAXAMOTOR indførte 

Phillips CAB 900 - et integreret 

system med taxameter, kortlæser 

og printer i bilerne. Det medførte, 

at mere end 100 vognmænd 

meldte sig ud, da det ikke længere 

var muligt at lave sorte penge. 

“Alle bon’er og taxicheks skulle 

registreres i systemet og det var 

Efter 46 aktive år i forreste række går Henrik Nielsen på pension

- Det har været sjovt
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En smilende og glad Henrik Nielsen på en regnfuld januardag kan se tilbage på 46 sjove år i taxibranchen og glæder til at nyde en 
tilværelse som pensionist.



ikke længere muligt at snyde vogn-

manden og den enligkørende 

vognmand kunne ikke længere 

snyde skattevæsenet. Det var en 

dyr beslutning, der lå lidt forud 

for sin tid, men TAXAMOTOR var 

samtidig det første selskab, som 

håndterede kreditkort online og 

droppede “fluesmækkerne”. 

Jeg havde en jeg stor interesse 

for computere og havde selv ud-

viklet et lønsystem og blev dengang 

spurgt, om jeg kunne hjælpe med 

implementeringen af det nye 

system. Dermed var vejen banet 

for et job som en slags IT-chef i 

TAXAMOTOR, hvor jeg tillige blev 

tilbudt at købe anparter i selska-

bet og kom med i bestyrelsen. 

Efter afgangen af de 100 vogne, 

var økonomien anstrengt og en 

større turnaround var tvingende 

nødvendig. Derfor blev jeg i 1992 

som 37-årig udnævnt til ny direk-

tør. Et job jeg bestred i 16 år frem 

til, TAXAMOTOR blev solgt til 

Dantaxi.

I TAXAMOTOR havde vi indført 

en egenudviklet software kaldet 

Logicab, som var hammer effek-

tivt at anvende på flere områder. 

Det sværeste var at få hardwaren 

til at fungere i det hårde miljø ude 

i bilerne, men på centralen brugte 

vi med Logicab kun en tredjedel 

af tiden på at ekspedere kunder i 

forhold til andre centraler”, forklarer 

Henrik Nielsen videre.

Samarbejde med provins-
selskaber og svenske Taxi 
Kurir
“I forbindelse med Øresundsbroens 

åbning i 2001 indgik vi et kom-

mercielt og et strategisk samar-

bejde med Taxi Kurir, som i dag 

kendes under navnet Cabonline, 

hvor vi solgte aktier til hinanden. 

Jeg fik tillige en bestyrelsespost i 

Taxi Kurir i Malmö, hvor vi også fik 

afsat et Logicab-anlæg. 

I Danmark fik vi udbredt TAXA-

MOTOR til selskaber i provinsen 

med f.eks. 10-20 biler. De havde 

hidtil kørt med pladslejer på 2 til 

3 gange så høje beløb, som det 

vi betalte i København. Aabenraa 

og Padborg Taxa var de første. 

Herefter fulgte Korsør og i Aarhus 

købte vi Aarhus Minitaxi. I Randers 

fik vi en udbrydergruppe med fra 

Randers Taxa og her på Sjælland 

fik vi Ringsted Taxa med”.

Taxikrigen
Henrik Nielsen erindrer en særlig 

periode i 2006, der blev kaldt 

Taxikrigen. Et par år før var Dansk 

Taxi Råd blevet dannet som en 

sammenlægning af provinsens 

Dansk Taxi Forbund og de køben-

havnske bestillingskontorer:

“Det var en god idé, men for-

holdene var meget forskellige for, 

om man kørte i et lille selskab i 

provinsen eller i et af de større 

selskaber i Hovedstaden. De små 

selskaber havde brug for økono-

misk hjælp til alt muligt, fordi de 

ikke havde resourserne in house, 

ligesom flere vognmænd i provin-

sen skulle hjælpes i garantisager 

mod værksteder og bilforhand-

lere, selv om det grundlæggende 

var bestillingskontorer og ikke 

vognmænd, der var medlemmer. 

Amager-Øbro Taxi og vi havde 

derfor stemt imod vedtægtsæn-

dringer, der ville gøre det endnu 

mere skævt. Da de blev vedtaget, 

meldte vi os begge ud af DTR. 

Desværre blev vi med en uges 

varsel mødt med en udelukkelse 

fra den clearingordning af taxa-

bon’er, der havde kørt i årtier. 

Vi ville selvfølgelig ikke tvinges 

til at overgive os og kæmpede 

videre. Heldigvis fik vi opbakning 

fra en del gode kunder som DR 

og Berlingske. De mente, vi havde

en god og værdig sag, når mono-

polet forsøgte at true dem, der 

ville stå på egne ben. 

Efter at Konkurrencerådet først 

havde lavet raids i de tidlige mor-

gentimer hos TaxiNord, TAXA og 

Codan Taxi for at finde kompro-

mitterende materiale, endte sagen

med en slags forlig i Konkurrence-

rådet. Vi fik medhold i, at vi kunne 

stå udenfor, men Amager-Øbro 

Taxi blev pålagt at blive mere elek-

troniske og sikre, at der ikke kunne 

skjules omsætning uden om taxa-

metre og kontosystemer. 

Vi vandt taxikrigen, holdt os 

uden for det daværende Dansk 

Taxi Råd og alle bestillingskonto-

rer i Danmark indgik i en fælles 

elektronisk clearings ordning”, 

fortæller Henrik Nielsen, som al-

lerede dengang var klar over at et 

salg af TAXAMOTOR kunne være 

på vej.

Codan Taxi købte 
TAXAMOTOR
“Under taxikrigen havde der fra 

John Lindboms side flere gange 

været nogle følere - især hos 

nogle af vores største aktionærer, 

hvor John Lindbom søgte efter 

muligheder. Alle kunne jo se skrif-

ten på væggen - Vi var begge nødt 

til at blive større.

Codan Taxi, som John Lindbom 
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stod i spidsen for, havde ca. 350 

biler. Vi havde lidt flere biler i 

Storkøbenhavn og hertil kom ca. 

125 biler i provinsen. Vi var de 

største, men forskellen var, at 

Codan Taxi var en forening og 

TAXAMOTOR var et aktieselskab. 

Eneste mulighed for at fusionere 

var, at de købte vores aktier. 

Foreningen i Codan var nærmest 

uopløselig i sin fundats. Det var 

egentlig ikke en løsning, som jeg 

bifaldt, men jeg var mindretals-

aktionær og direktør og skulle nu 

en gang handle på, hvad der blev 

besluttet. 

Codan Taxi købte TAXAMOTOR 

og etablerede Dantaxi. Jeg fort-

satte i to år, fordi jeg havde for-

pligtiget mig til at blive. I det første 

år havde vi begge selskabers an-

læg kørende og jeg sad stadig 

på TAXAMOTORs adresse på 

Finsensvej. 

Som noget af det første blev 

der udviklet en turbørs, hvor vi 

udvekslede ture mellem TAXA-

MOTOR og Codan Taxi, alt efter 

hvem der havde flere ture end 

der var biler til. Efter det første år 

rykkede jeg over på Jernbaneallé 

hos Dantaxi og havde egentlig en 

mulighed for at fortsætte som IT-

direktør, men jeg syntes ikke lige, 

at min fremtid lå der”. 

Samtaxi og TaxiSmart
Finanskrisen havde i mellemtiden 

gjort det svært for taxibranchen 

og bilsalget. Henrik Nielsens kol-

lega, Arne Christensen, valgte at 

udtræde af det mangeårige vogn-

mandssamarbejde, hvor også 

vognmændene Uffe Christensen 

og Johan Ellekjær deltog. 

“Vi andre fortsatte i et samar-

bejde kaldet Samtaxi med 21 biler, 

hvor jeg tog mig af den daglige 

drift. 

Efter nogle få år var vi en del 

vognmænd med tilsammen 47 

biler, der i 2013 skiftede fra Dan-

taxi til TAXA 4x35. En af de større 

vognmænd, der var med her, var 

Leif Andersen, som også havde 

været med i det nu tidligere TAXA-

MOTOR. 

I Samtaxi endte vi med at have 

26 fuldstændige ens VW Touran 

biler i samme Atlantic Blue farve. 

Alle biler blev løbende udskiftet, 

efterhånden som den 2-årige ga-

rantiperiode bortfaldt. Det betød, at 

der aldrig var værkstedsregninger 

på vedligeholdelse ud over, hvad 

det kostede af olie og bremse-

klodser. 

I Samtaxi fik vi også udviklet 

et administrationssystem kaldet 

TaxiSmart, som også andre vogn-

mænd fik glæde af. Det gjorde 

det muligt for mig alene at admi-

nistrere alle 26 biler. Det er et 

meget effektivt program. Vi var i 

2017 oppe på over 250 tilmeldte 

vogne. Mange storvognmænd har 

siden forladt branchen, men der 

er stadig en række vognmænd i 

København, der anvender syste-

met”, forklarer Henrik Nielsen vi-

dere. Han husker især året 2018 

med indførslen af den nye taxilov, 

hvor der var stor søgning til bran-

chen af nye taxichauffører.

Opgav at forandre TAXA 
4x35 til et vognmandsejet 
aktieselskab
Efter skiftet fra Dantaxi til TAXA 

4x35 kom Henrik Nielsen med i 

TAXAs bestyrelse i 2017, hvor han 

sad frem til 2021. I den periode 

forsøgte han sammen med den 

daværende direktør, Gert Frost og 

andre i bestyrelsen at forandre 

TAXA:

“Med den nye taxilov er et 

vognmandsdrevet foreningssel-

skab i fare for at gå i stå, fordi 

næsten ingenting kan besluttes 

i en stor forsamling af forskellige 

vognmænd. Det duer ikke, når 

man er oppe imod kapitalfonde, 

som agerer hurtigt og tager nød-

vendige beslutninger på ingen tid. 

Resultatet bliver, at man bliver 

sejlet agter ud. Det prøvede jeg 

forgæves at komme igennem 

med sammen med andre i besty-

relsen og den daværende direk-

tør, Gert Frost, som nok var den 

bedste direktør TAXA nogensinde 

har haft. Men vi fik ingen opbakning 

fra vognmændene til at ændre 

TAXA til at være et vognmands-

ejet aktieselskab med mulighed 

for at handle indbyrdes uden 

stemmebegrænsning, så de inte-

resserede fik større indflydelse 

end dem, der blot kom for at 

nyde en sandwich på generalfor-

samlingen. 

Vognmændene var ikke klar til 

at lytte til en enstemmig besty-

relse og forlade andelstanken”, 

fortæller en ærgerlig Henrik Niel-

sen, som efterhånden nærmede 

sig en beslutning om at afvikle sin 

vognmandsforretning.

Corona
Som bekendt kom Coronaen og 

satte sit præg på alt - også Sam-

taxi. Mange chauffører forsvandt 

og skiftede til bus og lastbil. Henrik 

Nielsens kollega, Uffe Christensen, 

lod sig pensionere og Johan Elle-

kjær trappede ned og fortsætter 

i dag med blot en enkelt bil, som 

han selv kører på. Henrik Nielsen 

gjorde derfor op med sig selv, at 

vognmandsforretningen skulle 

ophøre, når han fyldte 67 år og 

det gjorde han i den forgangne 

sommer.

“Taxiområdet er ikke længere 

rettet mod storvognmænd, men 

derimod mod enligkørende vogn-

mænd. Hertil kommer el-bilspro-

blematikken, som for mig ville 

kræve en stor langsigtet investe-

ring over en længere årrække og 

altså ikke noget, jeg synes man 

gør i en alder af 67 år”, lyder kon-

klusionen fra Henrik Nielsen. 

Han er dog ikke vemodig ved 

at forlade branchen - tvært imod. 

Det har været sjovt og nu har 

Henrik Nielsen vendt sig om og 

kigger ind i en pensionisttilvæ-

relse, som også skal være sjov. 
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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
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Maxus e-Deliver 9
Fra kr. 695.000,- 

eksl. moms         

B



Tonny Thøfner er ny brancheformand 
i 3F - Københavns Chauffører
Med mere en 30 års erfaring 

som taxichauffør i Storkøbenhavn 

har Tonny Thøfner afløst Jesper 

Bernth som brancheformand for 

Taxi i 3F - Københavns Chauffører.

“Min interesse for det faglige 

startede ved, at min vognmand 

havde indgået en tiltrædelses-

overenskomst med 3F - Køben-

havns Chauffører. Vognmanden 

forklarede, at vi skulle indføre en 

afregningsprocent på 46. Det var 

en nedgang, ligesom garantiløn-

nen var blevet lidt mindre. Det 

studsede jeg lidt over, men min 

vognmand havde overset nogle 

detaljer og kun noteret nogle tal 

fra overskrifter om afregning og 

garantiløn.

Jeg tog kontakt til 3F´s davæ-

rende brancheformand, Jesper 

Bernth og det viste sig, at min 

vognmand havde overset, hvad 

overenskomsten ellers indeholdt 

af goder for chaufførerne såsom 

pension mm.. Dengang havde jeg 

været medlem af KRIFA i et par 

måneder, men jeg fandt hurtigt 

ud af, at det ikke var i KRIFA jeg 

skulle hente hjælp, så jeg skif-

tede hurtigt til 3F.

Jeg kendte kendte godt Jesper 

Bernth i forvejen. Han inviterede 

mig med til et branchemøde, 

som jeg sagde ja til, fordi det 

vakte min nysgerrighed og siden 

har jeg været med til samtlige 

branchemøder gennem de sidste 

2 ½ år”, fortæller Tonny Thøfner, 

som i dag er 58 år og har kørt taxi 

i Storkøbenhavn gennem mere 

end 30 år. Først i TAXA 3x35, 

Amager-Øbro Taxi, TAXAMOTOR, 

Dantaxi og nu i TAXA 4x35.

Efter et års medlemskab af 3F 

- Københavns Chauffører skiftede 

næstformanden i branche 2 - 

Taxi, over til en anden branche 

og Tonny Thøfner blev valgt som 

næstformand. Kort tid efter blev 

han tillige tillidsmand for sine syv 

kolleger i vognmandskontoret 

på Arnold Nielsens Boulevard i 

Hvidovre.

“Jeg er glad for at køre for 

en vognmand, der har orden i 

sagerne ligesom min vognmand 

er glad for, at han kan spørge mig 

til råds om overenskomsten, så vi 

Tonny Thøfner har afløst Jesper Bernth som brancheformand for Taxi i 3F - Københavns Chauffører.
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spiller rigtig godt sammen i dag-

ligdagen”, forklarer Tonny Thøfner 

videre og fortsætter:

“Jeg tog grunduddannelsen 

som tillidsmand i 3F og i som-

mers overtog jeg posten som 

brancheformand for taxi, da Jes-

per Bernth ønskede at trække sig 

af helbredsmæssige årsager. Det 

betyder, at jeg også er med i Ho-

vedbestyrelsen 3F-Københavns 

Chauffører og at jeg derved har 

noget indflydelse i branchen. Jeg 

er med ude ved forskellige hap-

penings ved f.eks. Københavns 

Lufthavn og Hovedbanegården, 

hvor vi forsøger at forklare om 

de nye regler i paragraf 10 i Taxi-

loven fra 1. juli 2022, som klart 

siger, at alle taxichauffører skal 

aflønnes efter en overenskomst-

mæssig løn”.

“Seneste undersøgelse som 

vi i 3F - Københavns Chauffører 

gennemførte i lufthavnen viste, 

at de fleste taxichauffører stadig 

er aflønnet efter 50/50. Det 

er desværre tegn på, at stadig 

mange chauffører ikke får den 

løn, de har krav på, for det ligger 

helt fast, at ingen vognmand, der 

aflønner efter 50/50 også sam-

tidig indbetaler til chaufførernes 

pension, særlig opsparing og giver 

5 feriefridage om året”, slutter 

Tonny Thøfner.

Siden den 21. november 2022 

har både chauffører og vogn-

mænd risikeret at pådrage sig 

bøder, for at overtræde reglerne 

om arbejdstid. 

Reglerne om kontrol af chauf-

førers arbejdstid er en del af EU’s 

vejpakke, som trådte i kraft alle-

rede den 21. maj 2022. Kontrol-

len var dog kun vejledende de 

første seks måneder frem til den 

21. november 2022.

Vejkontrol og 
virksomhedskontrol
Ifølge Færdselsstyrelsen kan kon-

trol med arbejdstidsbestemmel-

Så meget koster det at 
overtræde reglerne om 
arbejdstid

serne udføres dels som vejkon-

trol, dels som virksomhedskontrol.

Vejkontrol foretages af politiet 

ved rutinemæssige eller målret-

tede standsninger af køretøjer.

Virksomhedskontrol foretages 

af Færdselsstyrelsen ved indkal-

delse af data og/eller diagramark 

fra virksomheder, der udtages til 

kontrol. Kontrollen kan foregå 

både i Færdselsstyrelsens lokaler 

og i virksomhedens lokaler. Der er 

tale om en administrativ kontrol. 

Det betyder bl.a., at der ved 

konstatering af overtrædelser hos 

virksomheden vil blive foretaget 

partshøring af virksomheden. 

Ved overtrædelser, der kan give 

anledning til sanktioner, vil sagen 

blive oversendt til politiet med 

anmodning om, at der indledes 

strafferetlig forfølgning.

Følgende bødesanktioner gælder i sager om overtrædelse af lov om arbejdstid for mobile 

lønmodtagere og bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd:

Overtrædelser kategoriseret som alvorlig overtrædelse:

• Mobil lønmodtager: 1.000 kr. pr. overtrædelse

• Virksomhed/selvstændig vognmand: 2.000 kr. pr. overtrædelse.

En alvorlig overtrædelse kan f.eks. være overskridelse af bestemmelsen om den maksimale ugentlig 

arbejdstid på 60 timer ved i en uge at have arbejdet mellem 65 timer og 69 timer og 59 minutter.

Overtrædelser kategoriseret som meget alvorlig overtrædelse: 

• Mobil lønmodtager: 3.000 kr. pr. overtrædelse

• Virksomhed/selvstændig vognmand: 6.000 kr. pr. overtrædelse

En meget alvorlig overtrædelse kan f.eks. være overskridelse af bestemmelsen om den maksimale 

ugentlige arbejdstid på 60 timer ved i en uge at have arbejdet 70 timer eller derover.
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Med 468 nul-emissionsbiler kør-

ende i de storkøbenhavnske gader 

og stræder har TAXA 4x35 den 

største flåde af grønne taxaer i 

Danmark.

“Det er vi utroligt stolte af. Men 

det er også den stolthed, vi skal 

bruge til at reflektere over, hvor-

dan vi kan gøre det endnu bedre. 

Og det er jo helt oplagt, når der i 

det nye regeringsudspil indgår, at 

udviklingen af den grønne transport 

skal være mere ambitiøs og frem-

skyndes frem mod 2030”, udtaler 

50 procent af flåden i TAXA 4x35 
er nu el-biler

den nye administrerende direktør 

i TAXA 4X35, Per Baltsen og han 

fortsætter:

“For blot et par år siden virkede 

det usandsynligt, at over halvde-

len af vores taxaer skulle køre på 

en anden drivkraft end benzin 

eller diesel. Men vores vogn-

mænd har udvist et kæmpe mod 

og en beslutningskraft til at ville 

den grønne omstilling. 

TAXA 4x35 traf godt nok en 

stor virksomhedsbeslutning til-

bage i 2020, da de besluttede, at 

alle nye vogne i TAXA 4x35 skulle 

være nul-emissions biler. Men 

selvom dette jo ‘blot’ gælder nye 

vogne, har vi i løbet af de sidste 

to år set en masse eksisterende 

vognmænd, som aktivt har valgt 

at skifte deres dieselbil ud med 

en el-bil. En beslutning, der viser 

handlekraft og kræver mod. Men 

også en beslutning, som har stor 

indflydelse på dem selv og deres 

chauffører”.

Per Baltsen forklarer videre, 

hvorfor det kræver mod at skifte 

drivmiddel:

“Hvis vi kigger på en TAXA-

chaufførs hverdag og planlægnin-

gen af denne, så har brændstof 

aldrig været en udfordring. 

Tankning på 3,5 minut på tank-

stationen og så var de klar igen 

til at køre vores kunder. Men 

med el-biler er det anderledes. 

Det kræver et helt andet mindset 

som chauffør, hvor man skal 

“Vi har sat os et ambitiøst mål i TAXA 4x35 om, at vores vognflåde i 2025 skal bestå udeluk-
kende af nul- emissionsbiler", fortæller Per Baltsen, som satte sig direktørsædet hos TAXA 4x35 
i oktober 2022.

planlægge sin dag mere udførligt. 

Én ting er rækkevidden, som dog 

bliver bedre og bedre på el-biler. 

Et andet element er ladetid. Det 

tager minimum 20 minutter at 

få ladet sin el-bil op med en lyn-

lader. Lagt sammen med, at der 

ofte er kø ved lynladere, betyder 

det jo, at der er mindre tid til at 

køre kunder i. 

Oven i dette kan vi tage de 

store bølger af corona, inflation 

og stigende energipriser, der også 

har haft - og stadig har - store 

konsekvenser for vognmænd. 

Den manglende omsætning i 

vognene har kunne mærkes 

og jeg forstår derfor også godt, 

hvorfor ikke alle vognmænd har 

mulighed for at skifte til el-bil lige 

nu. Det skal vi have respekt for. 

Det ville være nemt, hvis en stor 

omstilling kunne ske på én dag, 

men virkeligheden er en anden", 

slutter Per Baltsen.
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Sammenslutningen Taxa 4x35 er 

i Retten på Frederiksberg blevet 

idømt en bøde på 100.000 kroner 

for brud på reglerne om opbeva-

ring af persondata. Kravet fra an-

klagemyndigheden lå på 1,2-1,3 

millioner kroner.

Datatilsynet var i efteråret 2018

på et tilsynsbesøg hos TAXA 4x35, 

hvor der bl.a. blev set på, om taxa-

selskabet havde fastsat frister for 

sletning af kundernes oplysninger 

- og om fristerne blev efterlevet.

Ifølge TAXA 4x35 anonymise-

res de oplysninger, der anvendes 

til kundens bestilling og afvikling 

af taxature efter to år, da der her-

efter ikke længere er behov for at 

kunne identificere kunden.

Det var imidlertid kun kundens

navn, der blev slettet efter de to år 

- men ikke kundens telefonnum-

mer. Oplysninger om kundens 

taxature - herunder opsamlings- 

og afleveringsadresser, kunne 

derfor fortsat henføres til en fysisk 

person via telefonnummeret, som 

først blev slettet efter fem år.

Grunden til, at telefonnumme-

ret ikke blev slettet, var ifølge taxa-

selskabet, at nummeret er nøglen 

til systemets database og derfor

er nødvendigt i forhold til virk-

somhedens produkt- og forret-

ningsudvikling.

Efter Datatilsynets opfattelse 

kunne man imidlertid ikke fast-

sætte en slettefrist, som er tre år 

længere end nødvendigt, blot for-

di virksomhedens system gør det 

besværligt at efterleve reglerne i 

databeskyttelsesforordningen.

Formalitetsovertrædelse
I en kommentar til dommen ud-

taler Per Baltsen, adm. direktør i 

TAXA 4x35:

"Vi har netop modtaget afgø-

relsen på sagen, hvor vi hæfter os 

ved, at retten ved bevisbedøm-

melsen har lagt TAXAs oplysnin-

ger til grund og på det grundlag 

alene anser det som en formali-

tetsovertrædelse. 

TAXA 4x35 var indstillet til en 

bøde på 1,2-1,3 mio. kr., men 

afgørelsen lyder altså på en straf 

med bøde på 100.000 kroner. 

Vi tillader os sammen med vores 

advokater nu at nærlæse afgørel-

sen, inden vi eventuelt kommer 

med en yderligere kommentar 

omkring sagen”.

TAXA 4x35 var blandt de første 

virksomheder, som blev kontrolle-

ret af Datatilsynet. Kontrolbesøget 

fandt sted i efteråret 2018, hvor 

TAXAs systemer og procedurer 

blev gennemgået for at tjekke, 

om selskabet overholdt alle regler 

i forhold til Persondataforordnin-

gen (GDPR), som trådte i kraft 

den 25. maj 2018.

TAXA 4x35 mente selv, at de 

var velforberedt forud for besø-

TAXA 4x35 idømt en GDPR-bøde 
på 100.000 kroner

get i 2018 og havde arbejdet 

intensivt med GDPR det seneste 

halvandet år op til kontrolbesøget. 

TAXA 4x35 havde undervejs fået 

advokat- og konsulentbistand for 

at sikre, at de var bedst muligt 

forberedt og klædt på da GDPR 

trådte i kraft.

TAXA 4x35 havde derfor opfat-

telsen af, at kontrolmødet med 

Datatilsynet forløb godt, fordi de 

var velforberedt og kunne vise, at 

de har styr på deres forretning og 

opbevaring af kundernes data. 
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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.

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

Fra 1.3.2023 er vi leveringsdygtige i Toyota BZ4X Active.
Alle med stort batteri.

Nu er vi også leveringsdygtige i VW ID.5

Samtlige biler finansieres med nul kroner i udbetaling.

Vi køber gerne din 

brugte taxi og 

indfrier restgælden



Brancheorganisation for den danske vejgodstransport - ITD:

Ifølge ITD venter der Thomas 

Danielsen (V) en stor opgave 

som transportminister efter Trine 

Bramsen (S).

ITD ser frem til et tæt samar-

bejde med den nye minister, som 

får til opgave at udmønte et spar-

somt beskrevet transportområde i 

regeringsgrundlaget. 

ITD håber, at den nye minister 

vil tage fat på en sammenhæn-

gende plan for omstillingen af den 

tunge transport og regel- og bøde-

tyranniet i transportbranchen.

Med Thomas Danielsen skal 

transportministeriet ledes af en 

venstremand for første gang siden 

Hans Chr. Schmidt (V) stod i spid-

sen for ministeriet fra 2015-16.

Den nye minister er 39 år og 

Thomas Danielsen er et godt 
match til posten som 
transportminister

udlært lastvognsmekaniker og bank-

uddannet og har været folketings-

medlem for Venstre i Vestjyllands 

Storkreds siden 2011. I januar 

2022 overtog han posten som 

gruppeformand hos Venstre efter 

at Karsten Lauritzen (V) meldte 

sin afgang.

Han bor i Holstebro med sin 

familie og har blandt andet sid-

det i Folketingets Finansudvalg, 

Klima-, Energi- og Forsynings-

udvalget og varetaget jagt- og 

søfartsordførerskabet.

ITD mener, at Thomas Danielsen 

overtager transportministeriet på et 

kritisk tidspunkt for transportbran-

chen og det kræver, at området 

styres med sikker hånd gennem 

krisen i en tid med faldende gods-

Thomas Danielsen er ny transportminister (foto; Steen Brogaard)

mængder, høje brændstofpriser 

og en grøn omstilling.

Dansk PersonTransport hilser 

også den nye transportminister 

velkommen og ser frem til sam-

Alle 12 partier i Folketinget har udpeget deres transportordførere:

arbejdet med at styrke den of-

fentlige transport og den grønne 

omstilling af persontransporter-

hvervet.

Peter Juel-Jensen, Venstre Niels Flemming Hansen. Det Konservative 
Folkeparti, direktør, skohandler

Thomas Jensen. Socialdemokratiet
Ba scient.pol.

Jette Gottlieb. Enhedslisten
Tømrer
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Lars Boje Mathiesen. Nye Borgerlige Samira Nawa. Radikale Venstre
Cand.polit.

Christina Olumeko. Alternativet
Studerende

Jens Meilvang. Liberal Alliance. Næstformand i 
Transportudvalget.

Kenneth Fredslund Petersen. 
Danmarksdemokraterne Ufaglært

Sofie Lippert. Socialistisk Folkeparti Alex Ahrendtsen. Dansk Folkeparti
Forlægger

Peter Have. Moderaterne

Hurtig overtagelse - fra dag til dag

Kontakt TAXI Flex & BUS Danmark •  49 26 26 26 • mobil 31 17 19 21 • taxi@verting.dk

Vil du være Taxi- eller Flexvognmand 

Vi har et ApS indeholdende en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport klar til 
overtagelse.

Tilbuddet gælder alle - uanset hvem du er og hvor du vil køre.
Vælg selv, om du vil have din egen forretning eller blive tilsluttet et kørselskontor.

Lovmæssigt krav om egenkapital på 40.000 kr.



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 
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Politiet får udvidet det samlede 

antal ATK-køretøjer fra 82 til i 

alt 107 og får dermed bedre 

muligheder for at sætte ind over 

for de bilister, der ikke overholder 

fartgrænserne. Det sker som led i 

den seneste politiske flerårsaftale 

for politiet. 

De 25 ekstra ATK-køretøjer 
fordeles geografisk således:

Nordjylland:  2
Østjylland:  3
Midt- og Vestjylland:  3
Sydøstjylland:  3
Syd- og Sønderjylland:  2
Fyn:  2
Sydsjælland og Lolland-Falster:  3
Midt- og Vestsjælland:  1
Nordsjælland:  2
Københavns Vestegn:  2
København:  2

Politiet styrker fartkontrollen
Høj hastighed er en faktor i fire 

ud af 10 dødsulykker og målet er 

færre dræbte i trafikken.

Den nye model af ATK-

bilerne, som politiet nu har taget 

i anvendelse, rummer samtidigt 

en række forbedringer i forhold til 

den tidligere model.

Midttrafik gennemfører en høring 

om de kommende køreplaner i 

perioden 4. - 17. januar. 

Høringen omhandler de køre-

planer, der træder i kraft 25. juni 

2023. Høringen omfatter des-

”Vi får dels bedre muligheder 

for at kunne fotografere de mo-

torcyklister, der kører for stærkt, 

og samtidigt har kameraet også 

fået en højere opløsning, så vi får 

bedre billeder at arbejde med. 

Og så er komforten for vores per-

sonale, der skal arbejde i bilerne, 

også blevet bedre”, siger Thomas 

Tarpgaard, vicepolitiinspektør og 

leder af færdselspolitiet hos Midt- 

og Vestsjællands Politi.

Midttrafik gennemfører høring 
om de kommende køreplaner

uden en ny trafikplan for bybus-

serne i Horsens.

Økonomiske udfordringer, 

primært drevet af højere udgifter 

til brændstof, har tvunget Region 

Midtjylland og flere kommuner i 

regionen til at gennemføre be-

sparelser i bustrafikken for at 

skabe bedre balance i budgettet 

for 2023. 

Besparelserne vil især ramme 

de blå regionalbusser, der bliver 

finansieret af Region Midtjylland 

og gå bredt ud over regionale 

ruter på tværs af regionen. Også 

kommunernes lokalruter og by-

busser bliver ramt i blandt andet 

Silkeborg, Herning og Viborg.



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! 



Københavnerselskabet, DRIVR har  

i 2022 været fyldt med mange 

mindeværdige øjeblikke.

En af de største og vigtigste 

opgaver for DRIVR i 2022 har væ-

ret kørsel for Københavns Kom-

mune. Gennem året har DRIVR 

stået for al ad hoc taxikørsel i 

Københavns Kommune, hvilket 

bl.a. indebærer kørsel af borger-

repræsentationen og transport 

af skolebørn. DRIVR har i alt kørt 

over 50.000 ture for kommunen 

i 2022.

I 2022 lancerede DRIV ’Den 

Lyserøde Taxi’ på kvindernes inter-

nationale kampdag. Det skete i 

Året 2022 
samarbejde med rapperen, stand-

up’er og skuespiller, Ellie Jokar, 

hvor to pink taxier med kvindelige 

chauffører bag rattet blev sat på 

gaden.

Med ‘Den Lyserøde Taxi’ så 

DRIVR sammen med Ellie en unik 

mulighed for at kaste lys over 

den skæve fordeling af kønnene 

i taxibranchen og fremhæve de 

positive sider ved chaufførjobbet, 

samtidig med at kunne tiltale en 

gruppe af kvindelige kunder, der 

føler sig utrygge ved at tage en 

taxi alene. Modtagelsen af kon-

ceptet var over al forventning, og 

DRIVR er utrolig taknemmelige for 
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På kvindernes internationale kampdag blev to pink-taxier med kvindelige chauffører sat på 
gaden. Det skete i samarbejde med rapperen, stand-up’er og skuespiller, Ellie Jokar.

den store opbakning, de mødte 

alle steder.

2022 var også året, hvor 

DRIVR tog et smut til Barcelona 

Brugt taxa inkl. tilslutning til taxicentralen Jesper Andersen i ét år a 12 
hele måneder for 120.000 kr. inkl. moms, hvorefter du overgår til normal 
pladsleje aktuelt 3.333 kr. månedligt. Altså: Bil inkl. pladsleje i ét år.

Kørt 80.000 km.
Restgaranti indtil 150.000 km. eller 5 år
Mekanisk fejlfri, alle service overholdt

• Gyldig til kørsel i hele Danmark
• Uden vognbevilling/tilladelse
• Uden bagvedliggende selskab/IVS/APS
• Ingen binding

Målgruppe: Eksisterende eller nye vognmænd 
i København eller Aarhus foretrækkes.

Du er branchekendt gerne daglig fører f.eks. på natholdet og kender byen. 
Du kører fortrinsvis på taxameter og har måske dit eget flexvognløb

Er du interesseret send mail til: jesper@koerselskontoret.dk

Grundet indkøb af ny elbil sælges:

for at deltage i World Hydrogen 

Projects Conference, hvor de fik 

mulighed for at fortælle virksom-

heder og organisationer, som 

opererer inden for brintbranchen, 

om DDRIVR´s grønne visioner og 

mål for fremtiden. 

I løbet af 2022 blev selskabets 

flåde udvidet med en række el-

biler ud over de mange brintbiler. 

El-bilerne blev valgt for at kunne 

servicere så mange som muligt 

i nulemissions-biler. Samtidig 

blev det også en velkomst til en 

masse nye vognmænd og chauf-

fører, og et håb om endnu flere i 

det nye år.

Herudover har året også budt

på en masse spændende begi-

venheder og partnerskaber - bl.a. 

TechBBQ, CPHFW, Pride, AiaSound 

Festival, Folkemødet og CPH:DOX, 

og i DRIVR glæder de sig til end-

nu flere spændende oplevelser 

og partnerskaber i 2023.



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



Rekordjagten er gået ind i Aarhus 

Airport. Lufthavnen forventer, at 

2023 bliver det bedste år nogen-

sinde.

Flytrafikken fik igen medvind 

i luftrummet, nye destinationer 

kom på afgangstavlen og to nye 

haleror landende i Aarhus Airport. 

Det er den korte opsummering af 

rejseåret i den østjyske lufthavn, 

hvor 422.003 passagerer gik 

igennem de totalmoderniserede 

Aarhusterminaler. Derved lander 

årets passagerresultat godt 15 

procent under 2019-rekorden, 

hvilket især tilskrives stilstanden 

i årets tre første måneder, hvor 

pandemien stadig prægede den 

internationale rejsescene. 

Omvendt viste sommermåne-

derne den højeste passageraktivi-

Aarhus Airport forventer at 2023 
bliver et nyt rekordår

tet nogensinde og lufthavnen slog 

sommerrekord i juni, juli og august 

måned. Samlet set oplevede Aar-

hus Airport en fremgang i passa-

gertallet på 215 procent fra 2021 

til 2022. Lufthavnen forventer, at 

de positive takter fortsætter.

”Flytrafikken fik rigtigt godt fat 

fra maj måned og sommerens 

chartergæster og ruteselskaber-

nes attraktive destinationer skød 

passagertallet i vejret. 

I efteråret sluttede KLM og 

Wizz Air sig til halerorsklubben i 

Aarhus Airport og vi åbnede nye 

ruter til Amsterdam, Bukarest 

og Stockholm Bromma, hvilket 

også gav et godt løft”, siger Brian 

Worm, som er administrerende 

direktør i Aarhus Airport.

Luft under udenrigs-
trafikken
Udenrigs- og chartertrafikken stod

for næsten to tredjedel af den 

samlede rejsetrafik i 2022. Såle-

des rejste 301.573 gæster til og 

fra Gdansk, Hurghada, Korfu, Riga, 

London, Zadar, Milano, Oslo, Malaga

og en stribe andre rejsemål. Det 

var en stigning på 271 procent 

udenlandsrejsende i forhold til 

2021.

 I forhold til rekordåret 2019 

noterede lufthavnen en tilbage-

gang på fem procent blandt char-

ter- og ruteflygæster til internatio-

nale destinationer i 2022. Men 

det er fortid. Ordrebogen i Aarhus 

Airport peger i retning af, at 2023 

er på rekordjagt.

”Vi har skabt et rigtigt godt 

miks af destinationer, som matcher 

det østjyske erhvervsliv enten med

direkte ruter eller via stop i Amster-

dam, København eller London 

Stansted og det afspejles i pro-

gnoserne for 2023. 

Ferierejsende prioriteres højt 

med mere kapacitet til Mallorca, 

ny rute til Faro og et bredt udvalg 

af klassiske storby- og soldestina-

tioner. Om kort tid præsenterer 

vi en super attraktiv flyrute med 

et nyt luftfartsselskab i Aarhus 

Airport og vi er overbeviste om, at 

den falder i god jord hos begge 

målgrupper”, fortsætter Brian 

Worm.

Faro-ruten beflyves af Ryanair, 

som ligeledes udvider med en ny 

rute til Palma de Mallorca fra Aar-

hus i slutningen af marts. Samtidig 

skruer det irske flyselskab op for 

kapaciteten til London Stansted 

med 29 procent i 2023 svare-

rende til, at der er ni ugentlige 

afgange fra Aarhus Airport.

Indenrigsflyvningerne, der bæ-

res af flytrafikken mellem Aarhus 

og København samt sommer-

ruten til Bornholm, oplevede en 

fremgang på knap 130 procent i 

2022 i forhold til 2021. 

Aarhus Airport sigter efter at 

løfte det årlige passagertal til 1,5 

millioner rejsende inden for de 

kommende år.
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Nu tidligere vognmand, Paul Erik

Düring Pedersen, som var indeha-

ver af Øens Taxi på Ærø, er blevet 

tilkendt 600.000 kroner i erstat-

ning fra trafikselskaberne, FynBus, 

Sydtrafik og Midttrafik.

Paul Erik Düring Pedersen kræ-

vede oprindeligt 3,7 millioner 

kroner i erstatning, men ifølge 

Klagenævnet For Udbuds ken-

delse, må han dog nøjes med 

600.000 kroner.

Trafikselskaberne havde under-

vejs påstået, at sagen skulle af-

vises med begrundelse i, at klage-

skrivelsen fremtrådte rodet og 

usammenhængende. Samme 

fremgangsmåde forsøgte trafiksel-

skaberne sig med i foråret 2022 

ved Byretten i Svendborg, hvor de 

også tabte.  

Paul Erik Düring Pedersen øn-

skede, at sagen skulle behandles 

af Klagenævnet For Udbud i den 

overbevisning, at han mente at 

hans klageskrift var formuleret 

klart og struktureret og det skulle 

han få ret i.

Trafikselskaberne tabte 
flere sager undervejs
Forud for kravet om erstatning til 

Paul Erik Düring Pedersen blev 

Taxivognmand Paul Erik Düring 
Pedersen tilkendt 600.000 kroner 
i erstatning fra 3 trafikselskaber

FynBus, Sydtrafik og Midttrafik af 

Klagenævnet For Udbud pålagt 

at betale i alt 10 millioner kroner 

efter to tabte sager. 

Første gang var i maj 2020, 

hvor FynBus, Sydtrafik og Midt-

trafik blev pålagt at betale 3 mio. 

kroner til Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen for at have handlet i 

strid med ligebehandlingsprincip-

pet og gennemsigtighedsprincip-

pet i forsyningsvirksomhedsdirek-

tivet ved at frafalde mindstekravet 

om pladskrav til 2 kørestole efter 

udbud "FV6 - FlexVariabel".

Trafikselskaberne burde have 

gennemført en ny udbudsproce-

dure, idet mindstekravet udgjorde 

et grundlæggende element. 

Sådan hed det bl.a. i en afgørelse 

fra Klagenævnet For Udbud.

I oktober 2020 blev de tre store 

trafikselskaber igen pålagt en økono-

misk sanktion. Denne gang på ikke 

mindre end 7 millioner kroner for at 

handle i strid med udbudsreglerne. 

Sagen omhandlede garantikørsel, 

hvor de to vognmænd, Paul Erik 

Düring og hans sønderjyske kollega, 

Allan Thomsen, blev snydt for den 

kørsel, de ellers havde indkøbt 

biler til af vogntyperne 5 og 6 for at 

kunne udføre.

Trafikselskaberne slæbte 
forgæves vognmændene i 
retten
For at slippe uden om kravet 

slæbte trafikselskaberne i marts 

2022 vognmændene Paul Erik 

Düring og Allan Thomsen i retten 

i Svendborg. Trafikselskaberne 

ville have vognmændene dømt 

for at have misforstået kravene i 

udbuddet, men trafikselskaberne 

tabte sagen den 12. maj 2020 

og da de undlod at anke til en 

højere retsinstans, stod det klart 

at trafikselskaberne skulle betale 

erstatning til vognmændene.

Allan Thomsen har endnu ikke 

anlagt en erstatningssag, men 

det havde Paul Erik Düring. Han 

krævede oprindeligt 3,7 millioner 

kroner i erstatning efter mere end 

tre års kamp og han fik tilmed bi-

stand af Klagenævnet For Udbud, 

som rejste erstatningskravet over 

for trafikselskaberne. Det skete i 

midten af august måned 2022.

Efter mere end 3 års kamp, blev tidligere taxivognmand, Paul Erik Düring, tilkendt 600.000 
kroner i erstatning fra trafikselskaberne.



Thomas Wandahl er pr. 1. januar 

udnævnt til ny administrerende 

direktør hos Danmarks største 

busselskab, VIKINGBUS.

Thomas Wandahl tiltræder 

stillingen i VIKINGBUS direkte fra 

Falck Global Assistance, hvor han 

har været de seneste 7 år - både 

som kommerciel direktør og se-

nest som administrerende direktør. 

Thomas har mere end 20 års 

international ledelseserfaring fra 

bl.a. transport- og teleindustrien, 

hvor han har bestredet en række 

VIKINGBUS får ny adm. direktør
ledende stillinger i virksomheder 

som SAS, TDC, og 3, ligesom han 

har været CEO for mobilselskabet 

Telmore. 

Thomas er oprindeligt uddan-

net fra Copenhagen Business 

School og har sideløbende med 

erhvervskarrieren gennemført le-

deruddannelser på IMD i Schweiz 

og Cranfield Business School i 

Storbritannien.

Den tidligere direktør, Mogens 

Pedersen, fortsætter i direktionen.

Viggo, som opererer i København 

og i Aarhus med 190 el-biler, 

udsendte en pressemeddelelse 

nytårsmorgen klokken 08.50, 

som handlede om statistik for det 

seneste døgn.

Fra klokken 08.00 på nytårsaf-

tensdag til klokken 8.00 den 1. ja-

nuar blev der kørt 8.453 ture - et 

antal som slår den tidligere rekord 

på 5.728 ture fra sidste år. 

Travlheden satte især ind mel-

lem klokken 00.00 og 01.00, hvor 

bildørene blev åbnet og lukket 

Viggos chauffører kørte mere 
end 60.000 km på et døgn

for passagerer intet mindre end 

1.447 antal gange.

Tilsammen tilbagelagde Viggos 

chauffører nytårsaften mere end 

60.000 kilometer. Og ved at til-

bagelægge de mange kilometer i 

el-biler, er planeten, ifølge Viggos 

egne tal, blevet sparet for 6,6 ton 

CO2-udledning sammenlignet 

med, hvis samme distance var 

blevet kørt i fossil-biler. 

En enkelt tur var nøjagtig på 

302 meter, mens den længste 

var på 100 km. Den gennemsnit-

lige tur på nytårsaften og -nat var 

på cirka 2,5 kilometer.

En dildo, et fiskenet og en 
udstoppet ræv
Det er ikke noget nyt, at folk glem-

mer deres ejendele i taxaer, men 

også her er Nytårsaften noget 

særligt. Viggo melder, at de har 

fået langt over 100 henvendel-

ser om glemte sager fra både 

passagerer, som mangler deres 

ejendele, men også fra chauf-

fører som har fundet efterladte 

ting i deres bil. Et antal som man 

forventer bliver fordoblet i løbet af 

de kommende dage. Det er især 

mobiltelefoner, nøgler, tasker og 

tegnebøger, som er blevet glemt, 

men i den mere kuriøse ende 

tæller hittegodset også en dildo, 

et fiskenet og en udstoppet ræv. 

Fra Viggo lyder det, at man 

endnu ikke har modtaget hen-

vendelser vedrørende de tre 

sidstnævnte, men at man håber 

på at høre fra ejerne.

Thomas Wandahl er ny mand i spidsen for VIKINGBUS
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Erhvervsstyrelsen har tidligere annonceret en forven-
tet tidsplan for ikrafttrædelse af krav til digitale bog-
føringssystemer. 

Regler, der har været annonceret til at gælde fra 
den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere 
tidspunkt på grund af den nye og langvarige regerings-
dannelse.
En ny tidsplan for ikrafttrædelse vil blive udmeldt.

Erhvervsstyrelsen udskyder 
ikrafttrædelse af krav til digitale 
standard bogføringssystemer

En 59-årig flextrafikchauffør er tiltalt for blufærdig-
hedskrænkelse og overtrædelse af straffelovens 
paragraf om udnyttelse af en persons sindssygdom 
eller mentale retardering for at skaffe sig samleje 
med den pågældende. Det skriver Ekstra Bladet.

Den 59-årige mand udnyttede ifølge Ekstra Bladet 
en mentalt retarderet kvinde på flere forskellige tids-
punkter i forbindelse med sit arbejde som hendes 
flextrafikchauffør. B.la. den 10. november 2020, hvor 
han låste sig ind på kvindens værelse på et bosted i 
København. 

En lignende episode skulle også have fundet sted 
mellem den 59-årige mand og det kvindelige offer på 
bostedet i 2019. Sagen ventes at fortsætte ved retten 
den 10. januar

Flextrafikchauffør udnyttede 
mentalt retarderet kvinde

Brdr. Davidsens Rute- og Turistservice A/S

Ved dekret af 16.12.2022 har Retten i Aalborg taget Brdr. 
Davidsens Rute- og Turistservice A/S under konkurs-
behandling efter begæring modtaget den 16.12.2022. 
Kurator er advokat Jens Weinkouff Højmark, Århus C.

Flere medier beskriver Brdr. Davidsens Rute & Turist-
service som et familieejet selskab, der startede som 
vognmandsforretning med lastbiler i 1939 og udvidede 
med taxi-, buskørsel, skolebusser, partybusser, rutekørsel 
og liftkørsel.

NYBORG REJSER A/S

Ved dekret af 19.12.2022 har Retten i Svendborg taget 
NYBORG REJSER A/S under konkursbehandling efter 
begæring modtaget den 14.12.2022. Kurator er advokat 
Jess Aagaard, Odense M.

Nyborg Rejser A/S har i årtier arrangeret rejser, events 
og udflugter for grupper, private og virksomheder samt 
persontransport og bestillingskørsel.

Nyborg Rejser A/S modtog som en af de første inden-
for persontransport i oktober 1994 et ISO-9001 certifikat 
som bevis på deres internationale kvalitetsniveau. 

I 2009 blev de certificeret efter de nye ISO-normer, 
som har fokuspunkterne "bæredygtighed og risikosty-
ring".

2 konkurser i busbranchen


