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Bliv Taxivognmand
Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.

Kampagnepris kun 4.500 kr.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

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

Vognmand fik bod på 50.000 
kroner for fuldmagtsvindel

Hårde betingelser for nye 
bestillingskontorer i Aarhus og Oslo



ADVOKATER

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

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

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

FINANSIERING

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

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

Stjerne Finans A/S
Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

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

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

ECO-STEAM
Hvidsværmervej 163-165 - 2610 Rødovre
Tlf. 63 12 12 13 - www.eco-steam-auto.dk

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

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

ServiceCenter-Nord ApS 
Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Kratbjerg 238 A - 3480 Fredensborg 
E-mail: servicecenternord@mail.dk

Vestegnens Autocenter
Holsbjergvej 19B - 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 58 58 / 21 86 19 03
E-mail: info@vs-autocenter.dk

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

Ishøi´s Autoelektro
Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

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

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

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

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

VOLVO-RESERVEDELE

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

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

Mange taxivognmænd er i tvivl 

om, der skal vælges leasing eller 

køb, når de står foran at skal 

anskaffe ny bil. 

Efter frikørselsordningens op-

hør for halvandet år siden er det 

stadig et gætteri med hensyn til 

SKATs vurdering af de enkelte 

køretøjer. Men uanset størrelsen 

på afgiften, er det kun leasede 

biler, der vil være interessante at 

køre videre i for en ny bruger af 

køretøjet. Flexleasing er nemlig 

modellen, når en udtjent taxi 

skal afhændes. Det mener Erik 

Rasmussen, som er revisor i 

revisionsfirmaet, Taxiriget, i Kø-

benhavns Nordvest-kvarter.

”Hvis bilen skal køre videre 

som privatbil i Danmark og 

afgiftsberigtiges, er der endnu 

ingen, der kender størrelsen på 

registreringsafgiften. Men tager 

vi et gæt og siger, at registre-

ringsafgiften på en Mercedes-

Benz lander på mellem 100.000

og 150.000 kroner, så vil den 

månedlige registreringsafgift på 

en 3 år gammel bil ligge på 1/2 

procent af den årlige afgift og 

det vil være en meget lukrativ 

ordning - set i forhold til at skulle 

betale hele afgiften på én gang, 

som man skal ved et køb af 

bilen,” fortæller Erik Rasmusen. 

Det betyder, at kun leasede 

taxibiler vil være interessante på 

det danske privatmarked. 

Flexleasing betyder 
begrænset afgift
Flexleasing-modellen er baseret 

Kun leasede taxier er interessante 
at overtage fra taxivognmænd

på, at leasingtageren kun betaler 

afgift for bilens faktiske værdi, i 

den periode bilen anvendes. Er 

bilen over tre måneder gammel 

betales 1 procent pr. påbegyndt 

måned. Er bilen mere end tre 

år gammel betales kun en halv 

procent om måneden.

Ved 1 procent betyder det 

en månedlig udgift på 1.500 

kroner, hvis afgiften efter en 

vurdering lander på 150.000 

kroner. Og efter tre år med kun 

1/2 procent i årlig afgift vil den 

månedlige afgift udgøre 750 

kroner. 

”Tænk bare på den store 

besparelse i selve finansierin-

gen, når der ikke skal optages 

lån til at betale bilen inklusive 

registreringsafgiften. Alene ren-

ten ved at finansiere en afgift 

på 150.000 kroner løber op i 

mange penge,” understreger 

Erik Rasmussen.

Vurdering hvert år
Når man ønsker at flexlease en 

taxi, der har kørt i tre år, skal der 

betales 1/2 procent i måned-

lig afgift det første år af den 

vurdering af afgiften, som SKAT 

fastsætter. Herefter er det op til 

den enkelte, om man ønsker at 

flexlease køretøjet yderligere et 

år, og er det tilfældet, bliver kø-

retøjet vurderet på ny og afgiften 

vil nu være endnu lavere.

Kun leasede biler er 
interessante for udlandet
Erik Rasmussen støder ofte på 

vognmænd med en holdning, 

hvor de mener, at det eneste 

rigtige er at købe bilen selv, men 

det er ikke den rigtige holdning. 

Det gælder ikke bare ved de 

nævnte eksempler med flexlea-

sing, men også hvis en taxi skal 

afhændes til udlandet:

”Ved en leaset taxi kan lea-

singselskabet løfte både moms 

og registreringsafgift, så bilen 

kan komme ud af landet til en 

fornuftig pris. Er bilen derimod 

købt af en vognmand, er mom-

sen frosset fast og det vil ikke 

være muligt at løfte momsen af 

igen. Så jeg håber, at vognmæn-

dene indser fordelen ved leasing 

og kommer på bedre tanker 

omkring deres næste bil,” slutter 

Erik Rasmussen.

Vognmænd med leasede taxier får meget nemmere ved at komme af med deres køretøj. 
Er der først betalt moms og afgift ved køb af en taxi, kan beløbene ikke løftes af igen, 
advarer Erik Rasmussen fra revisionsfirmaet Taxiriget.
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Taxier indregistreret uden at opfylde regler om energi- og miljøegenskaber

Trafik- og Byggestyrelsen havde 
kig på mere end 30 Mercedes-
Benz taxier
Tekst og foto: Tommy Verting

Gennem de seneste ca. otte  

måneder har først Trafik- og Byg-

gestyrelsen og fra marts måned 

tillige Færdselsstyrelsen, startet 

sager op om utilstrækkelig do-

kumentation i forbindelse med 

godkendelse af Mercedes-Benz 

biler til taxi.

 I mere end 30 tilfælde har 

Trafik- og Byggestyrelsen og 

Færdselsstyrelsen bedt om ud-

talelser fra taxivognmænd, der 

ved registrering eller syn har 

fået godkendt køretøjer, der ikke 

opfylder de særlige regler om 

taxiers energi- og miljøegenska-

ber, hvor et dieselkøretøj skal 

kunne køre 20,5 km/l fra og 

med 1. oktober 2014. Det viser 

sagsakter, som Taxi Danmark har 

fået aktindsigt i.

 De mere end 30 Mercedes-

Benz køretøjer er blevet god-

kendt eller indregistreret flere 

forskellige steder i landet. Bl.a. 

er der i et tilfælde ved godken-

delsen fremlagt dokumentation 

for, at køretøjet var i stand til at 

køre 20,8 km/l, uagtet at det af 

bilens EF-overensstemmelsesat-

test (CoC-dokument) fremgår, at 

bilen kun kører 20,4 km/l.

 Trafik- og Byggestyrelsen an-

gav i den forbindelse over for en 

vognmand fra Storkøbenhavn, at 

styrelsen agtede at træffe afgørel-

se om, at inddrage godkendel-

sen, da køretøjet ikke opfyldte 

de særlige regler for taxiers 

energi- og miljøegenskaber.

Dokumentationen fra vogn-

manden blev baseret på, at det 

pågældende køretøj var udstyret 

med en anden størrelse dæk. 

Vognmanden anførte således 

i sine bemærkninger til sagen 

over for Trafik- og Byggestyrel-

sen, at det var korrekt, at det 

af køretøjets CoC-dokument 

fremgår, at bilens brændstof-

forbrug er 4,9 liter pr. 100 km. 

svarende til 20,4 km/l med dæk 

i størrelse 245/40 R18. Dette 

gælder imidlertid ikke for om-

handlede køretøj, som ved syn 

var forsynet med en dækstør-

relse 225/55 R16.

 

Repræsentanterklæringer
Mercedes-Benz Danmark A/S 

har i flere tilfælde i både i de-

cember 2014 og i februar 2015 

udstedt repræsentanterklæringer 

for brændstofforbrug, til brug 

for synsmyndigheden, hvor 

Mercedes-Benz Danmark A/S 

bekræfter, at et Mercedes-Benz 

E220 BlueTEC køretøj ifølge EF-

typegodkendelsen har et brænd-

stofforbrug på 20,4 km/l ved 

dækstørrelse 245/40 R18, men 

derimod et brændstofforbrug 

på 21,3 km/l ved dækstørrelse 

225/55 R16, som opfylder de 

særlige regler om taxiers energi- 

og miljøegenskaber. 
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Tekst og foto: Tommy Verting

Som bekendt udarbejder Færd-

selsstyrelsen i Danmark hvert 

år et udkast til en vurdering af, 

om der er behov for en justering 

af energi- og miljøkravene til 

taxier i forhold til den teknolo-

giske udvikling og udbuddet på 

markedet. 

Eksempelvis skal en dieselbil 

til taxi i dag køre mindst 20,5 

km/l for at blive godkendt i 

Danmark. Men sådan er det ikke 

i vores naboland Sverige. Dér 

kender man ikke til skærpede 

Kun Danmark har særlige 
energi- og miljøkrav til taxier

krav til taxibiler ud over den 

norm, som udstikkes fra EU.

Anders Berge, som er juri-

disk- og miljøansvarlig i Svenska 

Taxiförbundet, oplyser til Taxi 

Danmark:

 ”I Sverige findes der ingen 

krav særlige miljøkrav til taxierne 

fra myndighedernes side, men 

på flyvepladser, i havne og lig-

nende steder kan der for taxi-

branchen indgås særlige aftaler 

om forskellige miljøkrav over 

for taxierne. En høj miljøklas-

sificering kan give fordelsret, 

så en chauffør ikke behøver at 

vente så længe for at få kunder,” 

fortæller Anders Berge.

Ej heller krav i Norge og 
Tyskland
Peter Frantsen, som parallelim-

porterer biler til taxivognmænd 

i Danmark i sit firma, Behimo 

A/S, har undersøgt markedet i 

Norge og Tyskland. Heller ikke i 

de to lande er der krav til, hvad 

en hyrevogn skal køre pr. liter 

brændstof og ej heller krav til 

hvilken EURO-norm et køretøj 

skal opfylde. Dog er det er krav 

i flere byer - bl.a. Berlin, at der 

skal være grønt miljømærke til 

bilen, hvilket betyder minimum 

EURO 4. Det betyder, at der fint 

kan anvendes Mercedes-Benz 

fra i hvert fald 2005 og fremef-

ter i begge lande.

 Peter Frantsen undrer sig i 

den forbindelse, hvorfor lige 

præcis et lille land som Dan-

mark gør så meget for at få 

højnet kravene til hyrevognene, 

som jo udgør en meget lille del 

af vognparken.

Først får du mere 
bil for dine penge.
Så får du flere 
penge for din bil.

Når du vælger Volkswagen Service, så ved du, at din
Volkswagen har bevaret værdien, den dag du vil sælge den.

Vores teknikere specialuddannes løbende, og er konstant 

online med Volkswagen fabrikkens vidensdatabase. 

De har det specialværktøj, som udvikles til hver enkelt model. 

Og naturligvis anvender vi altid originale reservedele. 

Volkswagen Glostrup
Hovedvejen 193, 2600 Glostrup Tlf. 43 96 55 00
www.vw.autohuset-glostrup.dk
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Servicerådgiver
Bjarne Funch

Taxi ansvarlig

Volkswagen Service.
Mere værd. Præcis som bilen.
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Drejervej 4 · 2400 · København NV

Åben hver dag hele året:
Mandag - fredag kl. 7.30 -18.00 og lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00 -14.00

Er uheldet ude!
Vi reparerer din bil med det samme

Tlf. 35 86 08 24 • 40 15 30 35 • www.eminsauto.dk
emin@eminsauto.dk

Kvikservice 
uden tidsbestilling
- Ingen ventetid

Klargøringscenter
Pladeværksted
Autoværksted

Dækcenter
Taxiservice

Bilsalg

Reservedele til Mercedes-Benz og 
andre kendte taxi-mærker

Taxinævnet i Region Hovedsta-

den har fået ny sekretariatsleder.

 Efter lidt mere end et års 

ansættelse som fuldmægtig i 

taxinævnets sekretariat, er Anne 

Sofie Lauritzen blevet udnævnt 

til sekretariatsleder i Taxinævnet 

i Region Hovedstaden.

 Stillingen blev ledig først på 

året, da den tidligere sekretari-

atsleder, Frida Gísladóttir, skif-

tede til et nyt job som chef for 

Opkrævningen og Kontrolenhe-

den i Frederiksberg Kommune.

 Anne Sofie Lauritzen har en 

uddannelsesmæssig baggrund 

som cand. merc. jur. og er 

Anne Sofie Lauritzen ny 
sekretariatsleder

bosiddende på Frederiksberg. 

Hun har erfaring fra bl.a. 10 års 

ansættelse i Staten, herunder 

ansættelse i Konkurrencesty-

relsen, hvor hun har behandlet 

sager på bl.a. transportområdet.

 I maj måned 2015 kom 

Anne Sofie Lauritzen til Taxinæv-

net i Region Hovedstaden, hvor 

hun tiltrådte en stilling som fuld-

mægtig og er således allerede 

godt kendt med branchen. Anne 

Sofie Lauritzen har gennem den 

senere tid fungeret som kon-

stitueret i stillingen og således 

deltaget ved møder i Taxinævnet 

og Kontaktudvalget.

Sekretariatsleder Anne Sofie Lauritzen, er godt kendt med transportområdet bl.a. fra 
sin tid i Konkurrencestyrelsen.

REGION HOVEDSTADEN



 
 
 
 
 

 

Ikke størst – men billigst! 
Taxi 4x27 har stadig Københavns laveste pladsleje, selvom vi er det mindste selskab! Erfaringen viser tydeligt at 
fusioner og sammenlægninger af taxiselskaber ikke har givet lavere pladslejer – nærmest tværtimod! 
 
I Taxi 4x27 tror vi på at fremtiden kræver nytænkning. Mange vognmænd vil kunne spare 1.000-1.500 hver måned, 
fordi de ellers betaler for de store vognmænds brug af centralen, kreditfaciliteter osv. Det synes vi ikke er retfærdigt! 
Derfor ændrer vi gradvist på vores ”pladsleje-model”, så den bliver mere forbrugsorienteret. Det betyder at du 
betaler, når du bruger systemet. Når du tjener mest betaler du mest. Det synes vi er mest retfærdigt! 
 
 Pladslejen i Taxi 4x27 er pt. 3.380,- om måneden plus 4% af 

din konto- og Dankort/kreditkort-kørsel (alt ikke kontant). 
 

Hvis du omsætter for fx 30.000 på konto mm om måneden, 
bliver den samlede pladsleje kun 4.580,- pr. måned. Holder 
du fx fri i en måned betaler du kun basispladslejen på kr. 
3.380,- om måneden. 
 

Har du chauffør på, og derfor omsætter mere, så bliver 
pladslejen naturligvis lidt højere (se tabellen til venstre). 
Til gengæld betaler du mindre når vognen holder stille pga 
en ødelagt gearkasse, ferie eller sygdom… eller fordi du ikke 
kan skaffe chauffører.  
 

 Vi har intet indskud i Taxi 4x27, men du skal stille tre 
måneders depositum for pladslejen (pt. kr. 10.140), som du naturligvis får tilbage den dag du holder op eller 
flytter. 
 

 Vi har åbne gennemskuelige regnskaber – Det er vognmandens forretning, så man har ret til at kunne følge med i 
økonomien. Her er der er intet der holdes skjult! 
 

Kom til Taxi 4x27 nu og få et godt tilbud 
Hvis du starter som vognmand eller skifter til Taxi 4x27 inden årsskiftet har vi et godt tilbud til dig: 
 

 6 måneders pladsleje pladslejefrihed 
 20.000,- kroner i velkomstcheck (husk at læse det med småt ) 
 Gavekort på 2.500,- kroner til køb af profilbeklædning 
 Gratis profilindpakning af din vogn 
 Gratis montering 

 
Den samlede pakke har en værdi af over 60.000,- kr.  

 

Taxi 4x27 - vi arbejder for vognmændene! 
 
For yderligere information: 
Direktør Thomas RB Petersen 
Telefon: 32 52 31 11 
Mail: tp@taxi4x27.dk 
 

Det med småt 
1. Du binder dig for mindst tre år. Vælger du at forlade os/lægge op inden for tre år, skal 

du blot betale de fordele du har fået tilbage, forholdsvist, svarende til 1.500/måned. 
2. I Taxi 4x27 ejer vognmanden selv sit vognudstyr. Det fastmonterede udstyr kan leases 

for kr. 298,- pr, måned i 3 år hertil skal du have en Samsung Tablet S2 eller Notes 4 
Smarttelefon samt telefonabonnement med fri tale og 4 GB data. 

Din månedlige 
omsætning på 

Konto, Dankort, 
kreditkort mm. 
(Alt ikke-kontant) 

Finans-
gebyr 

Basis 
pladsleje I alt 

kr. 20.000 kr. 800 kr. 3.380 kr. 4.180 

kr. 30.000 kr. 1.200 kr. 3.380 kr. 4.580 

kr. 40.000 kr. 1.600 kr. 3.380 kr. 4.980 

kr. 50.000 kr. 2.000 kr. 3.380 kr. 5.380 

kr. 60.000 kr. 2.400 kr. 3.380 kr. 5.780 

kr. 70.000 kr. 2.800 kr. 3.380 kr. 6.180 

kr. 80.000 kr. 3.200 kr. 3.380 kr. 6.580 

REGION HOVEDSTADEN
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Garantikørsel udbydes med 
to- eller fireårige kontrakter
Miidttrafik, FynBus og Sydtrafiks 

udbud af variable vogne (FV5) 

foregår igen i år forskudt for ud-

buddet af garantivogne (FG5). 

Det sker for at sikre, at vinderne 

af garantivogne får mulighed for 

at byde deres garantivogn ind 

som variabel vogn, når rådig-

hedsperioden som garantivogn 

ophører. Hermed kan den enkelte 

vogn udnyttes bedre til gavn for 

både trafikselskab og vognmand. 

Garantikørsel udbydes med 

to- eller fireårige kontrakter. Det 

enkelte trafikselskab bestemmer 

selv, om de enkelte aftaler skal 

være to- eller fireårige. Variabel 

kørsel udbydes med toårige 

aftaler. Med parallelle udbud af 

variabel kørsel og garanti kørsel 

hvert andet år opnår trafiksel-

skaberne en række fordele med 

større sikkerhed for tilbudsgi-

vere om opgavens omfang. 

Trafikselskaberne mener end-

videre, at det med udbud kun 

hvert andet år - ud over en 

administrativ besparelse, også 

sikres mere ro på markedet 

ligesom det bliver nemmere at 

holde dårlige leverandører ude 

af markedet. 

Hovedstadens Service Akademi tlf. 7199 5757
Blushøjvej 10  •  2450 København SV  •  hsak@hsak.dk  •  www.hsak.dk 

›   Vi tror på, at den bedste undervisning og læring  foregår 
 personligt og i et positivt, fysisk læringsmiljø.  
              
›   Hos os oplever du derfor både gruppefølelse og at blive 
 støttet individuelt HELE VEJEN til målet.     

 ›   Kom og mød vore professionelle og erfarne undervisere. 

Vil du have mere information, er du velkommen til at kontakte 
daglig leder, Kit Knudsen på telefon eller mail. Eller kom 
gerne forbi til en hyggelig snak og oplev den gode atmosfære.

    
Vi glæder os til at se dig.

Vil du også være vognmand?
Hovedstadens Service Akademi afholder nu igen de populære
vognmandskurser til Taxi - Flex - Limousine - Sygetransport Kurset

berettiger
til VEU

godtgørelse
på kr. 6.688

Kommende kurser:
10-dages kurser 

kr. 7.900,-
15/8 - 26/8 2016 
12/9 - 23/9 2016

10/10 - 21/10 2016

  Ingen fjernundervisning



Ingen ventetid 
- og ingen tidsbestilling for taxi

- Vi reparerer din bil med det samme

›  Skadesarbejde ›  Rudeskift
› Lakarbejde ›  Pladearbejde
› Fælge ›  Rustarbejde
› Justering af lygter ›  Forsikringsskader
› Dækskift ›  Olieskift 
› Klargøring til syn

Vi tilbyder alle
former for 
taxireparationer 
og services

Hikmet’s  Autoværksted

Fabriksparken 10B • 2600 Glostrup • tlf.nr.: 4347 8050 • mobil: 4030 5467

Sikkerhedsstillelse 
Som et nyt tiltag, kræves der en 

sikkerhedsstillelse på 10.000 

kroner pr. vogn. Om denne bag-

grund hedder det fra trafiksel-

skaberne, at tiltaget primært skal 

sikre indgåelse af aftaler med 

selskaber, som har fået testet 

deres økonomiske tilstand 

hos en långiver, og dermed 

er vurderet egnet til at kunne 

investere i det antal vogne, de 

ønsker at tilbyde. I vedståel-

sesfasen vil trafikselskaberne 

samtidig få større sikkerhed for, 

at selskaberne kan vedstå sig 

Midttrafik udbyder for femte gang flextrafik i et samarbejde med FynBus og Sydtrafik i Region Syddanmark og Region Midtjyl-
land. Kørslen udbydes via to forskellige udbud, henholdsvis FlexGaranti og FlexVariabel.
I udbuddet vil der ske en række ændringer til udbudsbetingelserne, men det forventes ikke, at disse tiltag har væsentlig betyd-
ning for tilbudspriserne. 
Flextrafik afvikles samlet hos de tre trafikselskaber via planlægningssystemet Planet. Planet tildeler en kørsel til en given tur 
ud fra to grundlæggende parametre, en timepris og et geografisk hjemsted. Kørslen tildeles den vogn, som giver den billigste 
kørsel til Midttrafik.
Kørslen udbydes via to forskellige udbud, henholdsvis FlexGaranti (FG5) og FlexVariabel (FV5). Garantivogne skal stå til rå-
dighed for Midttrafik i en aftalt periode hver dag fra et bestemt hjemsted fordelt rundt i regionen. De er samtidig garanteret be-
taling i det meste af denne periode. Variable vogne kan dagligt selv bestemme, om de vil stille vognen til rådighed for Midttrafik. 
Midttrafik betaler kun variable vogne for den udførte kørsel. 
Udbudsbetingelser og rammeaftaler for den udbudte kørsel tilpasses i samarbejde mellem de tre trafikselskaber. 

deres tilbud.

Sekundært giver det trafiksel-

skaberne mulighed for at indløse 

garantien, hvis et selskab går 

konkurs, eller hvis kontrakten op-

siges på grund af misligholdelse 

fra leverandørens side. 

FG5-udbuddet forventes 

offentliggjort ultimo september 

med tildeling af kontrakter primo 

november. FV5-udbuddet for-

ventes offentliggjort medio ok-

tober med tildeling af kontrakter 

ultimo november. Alle kontrakter 

har driftsstart 1. marts 2017. 

fortsættes næste side

TAXI DANMARK JULI - 16   9 
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VolvoCars.dk

Volvo’s nye Drive-E motorer byder på flere hestekræfter med lavere brændstofforbrug. 
Faktisk præstererVolvo XC60 D4 190 hk, et udslip på bare 117 g/km og hele 22,2 km/l. 

Derudover har Volvo Taxi al denplads, komfort og teknik du drømmer om 
- og er selvfølgelig inklusive masser af udstyr.

Ny taxi! mere kraft - mindre saft

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

Skærpede misligholdelses-
bestemmelser 
Midttrafik har været udfordret i 

en række sager, idet nuværende 

misligholdelsesbestemmelser 

har gjort det svært at ophæve 

kontrakten med en leverandør. 

Administrationen har derfor fore-

taget en revision af kontraktens 

bestemmelser om mislighol-

delse, hvilket skal gøre det nem-

mere at foretage en vurdering 

af, hvornår en misligholdelse 

anses for væsentlig og dermed 

kan føre til en ophævelse af 

kontrakten. 

FlexVariabel afregnes 
den 24. december efter 
weekend/helligdags 
betaling plus 50 procent
Midttrafik har tidligere haft udfor-

dringer med at skaffe tilstræk-

keligt med vogne til afvikling af 

kørslen i julen og omkring nytår. 

For at sikre tilstrækkelig vognka-

pacitet har det været nødvendigt 

at ændre i kravene til kørslen på 

disse dage. 

Midttrafik ønsker med det 

kommende udbud på flexkørsel 

at FlexVariabel den 24. decem-

ber fremover afregnes efter 

weekend/helligdags betaling 

plus 50 procent. Nytårsaften 

den 31. december afregnes 

som weekend/helligdag. 

For FlexGaranti kræver Midt-

trafik at flere garantivogne stilles 

Vogntype 3 genindføres 
Ved sidste udbud af flexkørsel (FV4) hos Midttrafik blev antallet af vogntyper reduceret 
fra seks til tre for enkelhedens skyld. Efterfølgende har det vist sig, at der blev udeluk-
ket vogne i enkelte geografiske områder, hvor det ikke var hensigtsmæssigt i forhold 
til behovet. Derfor genindfører Midttrafik nu vogntype 3. Dermed kan der bydes på 
følgende fire vogntyper i det kommende variable udbud: 

Type 2: Vogn med plads til 4 kunder.
Type 3: Vogn med plads til mindst fem kunder.
Type 5: Vogn med plads til mindst to kørestole samt mindst fem siddepladser til øvrige  
kunder, samt motordrevet lift med bæreevne på minimum 500 kg.
Type 6: Vognen skal opfylde samme krav som til type 5. Derudover skal vognen være 
udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse. 

til rådighed den 25. og 26. de-

cember samt den 31. december 

og 1. januar. Alle uden ekstrabe-

taling. Den 24. december skal 

alle vogne stå til rådighed som 

hidtil. 



TAXI DANMARK JULI - 16   11 

DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING

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

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

med taxisalg og service.

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

Tlf. 35 14 40 00
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Vognmand fik bod på 50.000 
kroner for fuldmagtsvindel
Det blev langt fra billigere for 4x48 TaxiNord-
vognmand, Sven Lynge, da han ved Retten i Lyngby i 
juni måned forsøgte at slippe ud af dansk taxihistories 
hidtil største bod på 50.000 kroner, som var fremsat 
over for ham fra ledelsen i 4x48 TaxiNord i september 
2015 – Tværtimod. Sven Lynge måtte ud over de 
50.000 kroner punge ud med yderligere 35.000 kroner 
i sagsomkostninger til 4x48 TaxiNord. Hertil kommer 
egne udgifter til advokat.

Tekst og foto: Tommy Verting

Sagen om den rekordstore bod 

på 50.000 kroner tog sin start 

ved en gennemgang af stemme-

afgivelserne på en ekstraordinær 

generalforsamling den 2. marts 

2015, hvor det blev det konsta-

teret, at Sven Lynge havde med-

virket til, hvad 4x48 TaxiNord-

ledelsen betegnede som fuld-

magtsvindel ved at anmode en 

chauffør om at underskrive en 

fuldmagtsblanket. 

Ifølge 4x48 TaxiNord-ledelsen 

vidste Sven Lynge - eller han 

burde vide - at vedkommende 

chauffør ikke var medlem af 

foreningen og derfor ikke lovligt 

kunne være fuldmagtsgiver.

Ledelsen fandt det godtgjort, 

at chaufføren udelukkende på 

Sven Lynge opfordring følte sig 

presset til at underskrive fuld-

magten, som Sven Lynge heref-

ter udfyldte og afleverede gan-

ske kort tid før generalforsamlin-

gens begyndelse.

Bestyrelsen anså, at Sven 

Lynge ved sin handlemåde groft 

havde overtrådt foreningens 

vedtægter § 5F, stk. 3, jf. § 5A, 

stk. 2, og besluttede på denne 

baggrund at idømme Sven Lynge 

en bod på 50.000 kroner.

Sven Lynge ville ikke anerken-

de boden og anlagde en sag ved 

Retten i Lyngby med påstand om 

at Foreningen 4x48 Taxi-Nord 

v/formand Lars Christiansen, 

havde krænket sagsøgeren hans 

ære som angivet i straffelovens 

§ 267, samt om hvorvidt han 

med urette var blevet pålagt en 

bod på 50.000 kroner.

Troede chaufføren var 
vognmanden
Ifølge Sven Lynges forklaring i 

retten havde han den 28. februar 

2015 holdt bag vogn 1-0011. 

Han hilste på chaufføren, som 

han ikke tidligere havde mødt. 

Han gik derfor ud fra, at det var 

vognmand Hasan Seker, og han 

spurgte derfor, om pågældende 

kom til den ekstraordinære ge-

neralforsamling. Under en tidli-

gere telefonsamtale havde vogn-

manden, Hasan Seker, oplyst, 

at han ikke vidste, om han ville 

deltage i generalforsamlingen. 

Chaufføren var enig i, at gene-

ralforsamlingen lå på et dårligt 

tidspunkt på dagen, og Sven 

Lynge foreslog chaufføren, at 

chaufføren kunne give ham en 

fuldmagt. Chaufføren skrev under 

på en fuldmagt ved at udfylde 

den nederste linje med sit navn. 

Den befuldmægtigedes navn 

var ikke angivet på fuldmagten, 

hvilket er normalt. Sven Lynge 

hæftede sig ikke ved, at chauffø-

ren underskrev fuldmagten med 

navnet "M. Salimi," da han gik 

ud fra, at det var Hasan Seker, 

han stod over for. Hasan Sekers 

taler ikke perfekt dansk, hvilket 

den pågældende chauffør heller 

ikke gjorde. Han kendte ikke 

Mohammed Salimis i forvejen 

og har ikke kørt i samme om-

råde som Mohammed Salimi i 

mange år.

Sven Lynge deltog i general-

forsamlingen den 2. marts 2015. 

Da han ankom til generalforsam-

lingen, hilste han uden for møde-

stedet på en mand, som han 

ikke erindrede at have mødt 

tidligere. En kollega oplyste, at 

det var vognmanden for vogn 

1-0011, Hasan Seker. 

Sven Lynge var nu klar over, 

at Hasan Seker ikke var identisk 

med den chauffør, der havde 

underskrevet fuldmagten for 

vogn 1-0011. Han sagde til Ha-

san Seker, at han havde fået en 

fuldmagt fra en chauffør, som 

han havde troet var identisk 

med ham, og at fuldmagten var 

blevet afleveret til personalet 

fra 4x48 TaxiNord. Sven Lynge 

sagde til Hasan Seker, at Hasan 

Seker måtte bringe orden i tin-

gene ved at rette henvendelse 

til personalet. Sven Lynge sagde 

ikke selv til personalet, at der var 

begået en fejl.

I juli 2015 modtog Sven 

Lynge et forligsforslag, som han 

ikke accepterede og først ca. 2 

måneder senere hørte han igen 

fra bestyrelsen, som havde 

modregnet boden på 50.000 

kroner i bonafregningen. Sven 

Lynge havde ikke appelleret 

boden til generalforsamlingen, 

men han anså boden for helt 

uacceptabel stor og forstår ikke, 

hvorfor boden var afhængig af 

størrelsen af omkostningerne til 

4x48 TaxiNords advokat.

Sven Lynge oplyste endvidere

til Retten, at han tjente ca. 10-15 

kroner pr. indtjent 100 kroner og 

overskuddet på hver bil er på ca. 

180.000 kroner før skat.

Opfordret til at forlade 
foreningen
Formand for 4x48 TaxiNord Lars 

Christiansen forklarede i Retten, 

at Sven Lynge blev indkaldt til 

et møde den 8. maj 2015, men 

ønskede ikke at give møde. Un-

der dette møde underskrev bl.a. 

Mohammed Salimi og Hasan Se-

ker hver en erklæring med deres 

fortsættes side 14
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Afdeling Jylland:   Vejstruprød Busimport ApS • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld  + 45 7456 1326
Afdeling Sjælland:  Busimport.dk Sjælland ApS • Motorgangen 13  • 2690 Karlslunde  + 45 4616 1646

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

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

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

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

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

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, R3L E6 
5.000 kg. VIP-opbygning med 19 + G + F.
Pris fra kr. 575.000,- ekskl. moms



14  TAXI DANMARK JULI - 16

forklaring, der blev udarbejdet 

på mødet. Mohammed Salimi 

og Hasan Seker fik lejlighed til at 

gennemlæse deres forklaring in-

den de underskrev erklæringen.

Efterfølgende afholdt Lars 

Christiansen et møde med Sven 

Lynge den 2. juni 2015 under 

fire øjne. Under mødet meddel-

te han Sven Lynge, at han havde 

kontaktet foreningens advokat 

på grund af sagens alvor. Da der 

tidligere havde været uoverens-

stemmelser mellem Sven Lynge 

og bestyrelsen, hvor Sven Lynge 

havde optrådt illoyalt over for 

foreningen, spurgte han Sven 

Lynge, om han var sikker på, at 

han befandt sig i det rigtige be-

stillingskontor, og om det ikke 

var bedre, om han meldte sig 

ud af foreningen. Sven Lynge 

ville overveje dette, men med-

delte et par dage efter, at han 

ville forblive i foreningen.

Efterfølgende meddelte han 

Sven Lynge, at bestyrelsen havde 

besluttet at idømme ham en 

bod. Advokaten havde anbefalet 

en eksklusion af Sven Lynge efter 

forseelsens alvorlige karakter, 

men bestyrelsen valgte boden. 

Uddrag fra Rettens 
begrundelse og afgørelse
Retten fandt ikke, at Sven Lynges 

forklaring støttes af Hasan Sekers, 

som under telefonsamtalen med 

Sven Lynge oplyste, at han selv 

ville deltage i generalforsamlingen.

Retten lagde også chaufføren, 

Mohammed Salimi´s, forklaring 

til grund. I retten forklarede han, 

at Sven Lynge den 28. februar 

2015 bad ham underskrive en 

fuldmagtsblanket for vogn 1-0011, 

og at han to gange oplyste Sven 

Lynge om, at han alene var chauf-

før og ikke vognmand, men at 

Sven Lynge sagde, at han også 

indhentede fuldmagter fra chauf-

fører, hvorfor Mohammed Salimi 

underskrev fuldmagtsblanketten.

Det fremgår tydeligt af fuld-

magten for vogn 1-0011, at det 

er Mohammed Salimi, der har 

underskrevet og ikke Hasan Seker.

Under disse omstændighe-

der finder retten det ubetænke-

ligt at tilsidesætte Sven Lynges 

forklaring som utroværdig og 

lægge til grund, at Sven Lynge

var klar over, at det ikke var Hasan 

Seker, men Mohammed Salimi, 

der underskrev fuldmagten, lige-

som han var klar over, at Moham-

med Salimi ikke var berettiget 

hertil, og at fuldmagten derfor 

var ugyldig. Det lægges videre

til grund, at Sven Lynge uanset 

sit kendskab til fuldmagtens 

ugyldighed overdrog denne 

til 4x48 TaxiNord og at Sven 

Lynge på intet tidspunkt aktivt 

forsøgte at forhindre, at der blev 

gjort brug af fuldmagten under 

generalforsamlingen.

Retten fandt det således bevist, 

at Sven Lynge anmodede Mo-

hammed Salimi om at under-

skrive fuldmagtsblanketten for 

vogn 1-0011, selvom han vidste,

at Mohammed Salimi ikke var 

vognmand og derfor ikke kunne 

udstede fuldmagten, ligesom 

Sven Lynge videregav fuldmagten 

trods sin viden om, at fuldmag-

ten var ugyldig. 

Retten fandt tillige, at Lars 

Christiansen anvendelse af ud-

trykkene "svindel" og "fuldmagts-

svindel" i et brev af 22. septem-

ber 2015 til Sven Lynge, var 

sket med rette, og frifandt 4x48 

TaxiNord v/Lars Christiansen 

for den af Sven Lynge nedlagte 

påstand 1, som lød således:

1. Foreningen TaxiNord 4x48 
v/formand Lars Christiansen skal 
anerkende, at anvendelsen af ud-
trykkene "svindel" og "fuldmagts-
svindel" i Lars Christiansens skri-
velse af 22. september 2015 
til Sven Lynge er fremsat med 
urette.

Retten gav heller ikke med-

hold til Sven Lynge om, at fast-

sættelsen af boden er bundet 

af reglerne om disciplinærbod i 

bestillingskontorernes standard-

vedtægter, ligesom hensyn må 

kunne tages til de omkostninger, 

det har været nødvendigt for 

foreningen at afholde i forbin-

delse med overtrædelsen af 

vedtægterne.

På denne baggrund, og da 

Sven Lynge ved sin handlinger 

groft har overtrådt vedtægterne, 

fandt retten ikke grundlag for at 

tilsidesætte det skøn, bestyrel-

sen har udøvet ved fastsættel-

sen af boden. Dermed frifandt 

retten den af Sven Lynge ned-

lagte påstand 2 med følgende 

ordlyd:

2. Foreningen 4x48 TaxiNord 
v/formand Lars Christiansen skal 
anerkende, at den bod, der er 
tildelt Sven Lynge ved skrivelse 
af 22. september 2015 fra Lars
Christiansen til Sven Lynge er sket 
med urette, subsidiært at boden 
skal nedsættes til et beløb min-
dre end 50.000 kr.

Retten afviste også en på-

stand fra Sven Lynges advokat 

om, at bestyrelsen havde udvist 

passivitet.

Formand for 4x48 TaxiNord, 

Lars Christiansen, siger i en 

kort kommentar til dommen, 

at ledelsen i 4x48 TaxiNord har 

noteret sig dommen og taget 

den til efterretning.

Sven Lynge skal nu nærlæse 

dommen og drøfte i samrbejde 

med sin advokat om den skal 

ankes.

Ifølge Retten i Lyngby var det i orden at 4x48 TaxiNord-ledelsen med Lars Christiansen i spidsen tildelte en vognmand en bod på 50.000 
kroner.
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Tekst og fotos: Tommy Verting

Det er ikke kun Uber, der tiltræk-

ker sig opmærksomhed verden 

over. For nylig var der atter en 

gang demonstration i den hvide 

spanske bjergby, Mijas, i Malaga, 

hvor det handlede om at stoppe 

brugen af æsler som turist-taxier. 

Det skriver Costa Posten.

Der var mødt deltagere op fra 

forskellige dyrevelfærd-organi-

sationer samt private personer, 

som med skilte og slagsord 

prøvede at få deres ord hørt.

Æsler har altid været anvendt 

som trækdyr og ifølge Wikipedia 

var æslet i antikken det dyr, man 

så mest ned på. Det var slavedy-

ret. Men det berettiger i dag ikke 

brugen af æsler til at transpor-

tere overvægtige turister i vogne 

eller som her på billedet, hvor to 

turist-madammer ikke orkede at 

slæbe sig selv rundt i den hyg-

gelige bjergby.

Demonstration mod at bruge 
æsler som turist-taxier
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3F Københavns Chauffører 

ser Taxi 4x27´s nedsættelse 

af kilometertaksten med 

25 procent som en alvorlig 

indgriben i ansættelses-

forholdet og kræver højere 

afregningsprocent for deres 

chauffører.

Tekst og foto: Tommy Verting

3F Københavns Chauffører 

mener, at konsekvensen af 25 

procent rabat på kilometertak-

sten vil medføre, at taxivogn-

mændene i Taxi 4x27 skal 

betale en større andel af om-

sætningen i løn til deres ansatte. 

Pt. ligger afregningsprocenten 

på ATD-overenskomsten, som 

flere af Taxi 4x27’s vognmænd 

er omfattet af, på 49,0% og ved 

en nedsættelse af taksten på 

25% vil fagforeningen kræve 

en lønspecifikation, der tydeligt 

indikerer hvilke tidspunkter, der 

er kørt med nedsatte takster og 

på hvilke tidspunkter, der ikke 

er kørt med nedsatte takster. I 

første scenarie vil afregnings-

procenten blive 65,33% og vil 

samtidig medføre en væsentlig 

del mere arbejde med udar-

bejdelsen af lønsedler, mener 

fagforeningen.

”Denne praksis er af så prin-

cipiel karakter for vores medlem-

3F Københavns Chauffører:

- Rabat på kilometertakst skal 
kompenseres 

mer, at vi ikke vil tøve med at få 

kendelsen afprøvet ved en civil 

domstol. Det er vores påstand, 

at nedsættelsen af beregnings-

grundlaget, er en så væsentlig 

forringelse af ansættelsesforhol-

det, at vognmanden skal kom-

pensere for den nedsatte løn.

Ved aftaler på 50/50-ordninger

ger vil afregningsprocenten være 

66,66% på de omtalte tidspunk-

ter,” anfører konsulent i 3F Kø-

benhavns Chauffører, Bo Weye 

Hansen, i en skrivelse, som er 

tilgået 4x27-vognmændene.

Taxi 4x27 bør genoverveje 
deres beslutning
3F Københavns Chauffører ad-

varer om, at der allerede ligger 

to identiske faglige voldgiftsken-

delser på dette område. 

”Hvis medlemmer af 3F kræ-

ver, at vi på deres vegne rejser 

krav, vil sagen uden tvivl falde 

ud som de to nævnte sager og 

til den ansattes fordel med efter-

betaling og sagsomkostninger til 

følge, derfor opfordrer vi fra 3F 

Københavns Chauffører alle ta-

xivognmand med ansatte chauf-

fører og ledelsen i Taxi 4x27 

til kraftigt at genoverveje deres 

beslutning. Og vi opfordrer i den 

forbindelse taxichauffører, der er 

berørt af denne praksis og som 

ikke allerede er medlem hos 3F, 

at de straks melder sig ind i 3F 

Københavns Chauffører. Alene 

efterbetalingen kan jo snildt 

udgøre langt mere end kontin-

gentet for et helt år,” slutter Bo 

Weye Hansen, som understreger, 

at de kun kan føre sagen 

mod arbejdsgiveren, da ansæt-

telsesforholdet ligger hos vogn-
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manden og ikke hos Taxi 4x27.

Tilbuddet om rabat overfor 

Taxi 4x27´s kunder blev indført 

den 1. maj og gælder hele 

døgnet undtagen fra kl. 7-9 og 

fra kl. 15-17.

Taxi 4x27 afviser at 
chaufførerne er gået ned 
i løn
"Jeg synes 3F skal tage den lidt 

med ro. Dels baserer deres 

beregninger sig på et forkert 

grundlag og dels er der absolut 

intet, der tyder på, at vognene er 

gået ned i omsætning. Så med 

mindre chaufføren vægrer sig 

mod at køre ture, bør omsæt-

ningen være mindst uændret, si-

ger direktør i Taxi 4x27, Thomas 

RB Petersen og han fortsætter: 

”Rabatten gives kun på kilo-

metertaksten og kun på central-

ture. Den endelige rabat er 

lavere pga. tid og starttakst. 

Hvordan 3F kommer frem til, at 

afregningen skal stige fra 50% 

til 66,67% er uvis. Den præcise 

rabat kendes jo ikke, ligesom 

at andelen af radioture heller 

ikke er kendt. Ej heller om den 

ændres pga. højere aktivitet. 

Jeg er dog sikker på, at hvis blot 

chaufførerne tager de ture, der 

kommer, så stiger deres om-

sætning. Det handler jo ikke om 

prisen på den enkelte tur, men 

om hvad chaufføren hiver hjem 

på månedsbasis," understreger 

direktøren.

konsulent i 3F Københavns Chauffører, Bo 
Weye Hansen, vil have forhøjet afregnings-
procenten for chauffører i Taxi 4x27 fra 50 
til 66,67 procent.

Prøvensvej 24 · 2610 Rødovre · Tlf. 20 95 95 79

Danskbilrens.dk shiner din taxi op
Fordelagtige priser til taxivognmænd på forskellige pakker med ren-
gøring og polering af biler på henholdsvis 5, 6, 7 
og 8 timers arbejde.

Autoservice og klargøring
På forsikringsskader dækker vi f.eks.kundens udgift til selvrisiko på 
op til 4.000 kr., hvis skaden overstiger 20.000 kr. 
Ring og få en aftale.



Region Syddanmark sender kør-

slen af vagtlæger i et nyt udbud 

med kontraktstart pr. 1. februar 

2017. Det har regionen besluttet 

efter en afgørelse fra Klagenæv-

net for Udbud.

Beslutningen betyder, at Dan-

Taxi, der vandt det seneste udbud, 

kører frem til 1. februar 2017 i 

stedet for udgangen af novem-

ber 2017, som ellers var planen.

Kørsel af vagtlæger udbydes 
før tid

Særlige regler afholdt 
region fra at vælge det 
billigste tilbud
DanTaxi vandt udbuddet, selvom 

SIM Lægekørsel, der senest 

havde haft opgaven, afgav det 

billigste tilbud.

Ifølge Trafik- og Byggestyrelsen 

samt Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen skulle Region Syddan-

mark i sin tid vælge DanTaxi på 

grund af nogle særlige regler på 

området, selvom deres tilbud 

var dyrere. Men de vurderinger 

er altså ikke korrekte ifølge 

Klagenævnet for Udbud, der 

med den nye afgørelse skaber 

ny retspraksis på området.

Ærgerlig situation for alle 
involverede
Regionen opsiger derfor aftalen 

med DanTaxi med henvisning 

til den opsigelsesklausul, der er 

indskrevet i kontrakten.

Formand for sundhedssam-

ordningsudvalget, Tage Petersen 

(V), der som en del af regions-

rådet har modtaget en redegø-

relse om sagen, mener ikke, at 

regionen kunne have handlet 

anderledes:

”Vi har hele tiden forsøgt 

at følge reglerne på området. 

Derfor tager vi nu konsekvensen 

af Klagenævnet for Udbuds af-

gørelse og afslutter aftalen med 

DanTaxi knap ét år før tid. Det 

mener vi, er det eneste rigtige at 

gøre i den her trælse situation.”

Region Syddanmark har 

besluttet at sende en skriftlig 

kritik af den rådgivning, som 

regionen har fået, til Trafik- og 

Byggestyrelsen og Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen.

Region Syddanmark er pålagt at sende opgaven med at 
transportere vagtlægerne rundt i regionen i udbud.

Da lægevagtskørslen blev udbudt i efteråret 2015 bød 
DanTaxi, limousinevirksomheden SIM Lægekørsel og en 
tredje virksomhed på opgaven.
SIM Lægekørsel kom med det billigste tilbud, men efter 
anvisning fra Trafik- og Byggestyrelsen skulle taxaselska-
ber vælges forud for limousineselskaber, og dermed var 
regionen tvunget til at vælge DanTaxis dyrere tilbud. Det 
har Klagenævnet for Udbud nu ændret på.

Lægevagtskørslen i Region Syddanmark er en opgave til 
omkring 20 millioner kroner om året. 

Fakta

Danmarks nye 

Taxi-App

Dansk Taxi Service
Tlf. 70 70 78 00

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

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

Spar tid og mange penge og få styr 
på din vognmandsforretning
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Tekst og foto: Tommy Verting

Taxavognmand John Nielsen hå-

ber stadig, at han med hjælp fra 

Taxinævnet i Region Hovedsta-

den kan få tilbageført indlejernes 

depositum fra Vognmandsfore-

ningen TAXA 4x35. 

John Nielsen henholder sig 

bl.a. til, at indlejerne ikke er med-

lem af Vognmandsforeningen 

TAXA 4x35 og derfor kan bestil-

lingskontoret TAXA 4x35 ikke 

lovligt overføre indbetalte de-

posita til Vognmandsforeningen 

TAXA 4x35.

”Det er uforståeligt, hvorfor 

Taxinævnet i Region Hovedsta-

den som tilsynsførende myndig-

hed ikke for længst har medvir-

ket til at få tilbageført de store 

beløb, der er tale om,” fortæller 

John Nielsen.

Han har i den forbindelse via 

Retten i Lyngby rekvireret ”Syn 

og skøn” i en sag mod TAXA 

4x35, hvor han ønsker at få 

belyst, hvor mange penge der 

reelt er tilbage i Vognmandsfor-

eningen TAXA 4x35 af de ca. 

20 millioner kroner, vognmæn-

dene har indbetalt i deposita og 

hvilke muligheder der er for at få 

pengene tilbagebetalt til bestil-

lingskontoret.

John Nielsen anfører i sit pro-

cesskrift til Retten i Lyngby, at 

der kun er meget få kontante 

midler i Vognmandsforeningen 

TAXA 4x35 og ønsker en skøns-

mand til at vurdere om Vogn-

Hvor er 
vognmændenes
20 millioner 
kroner?

John Nielsen slæber 
Vognmandforeningen 
TAXA 4x35 i retten:

mandsforeningen TAXA 35 kan 

være at regne for insolvent i 

forhold til at kunne indfri de 

store beløb. 

John Nielsen påpeger, at 

Vognmandsforeningen TAXA 

4x35 tidligere har erkendt, at de 

har overflyttet pengene. 

Vognmandsforeningen TAXA 

4x35 har frist til at kommentere 

på spørgsmålene frem til den 

11. juli. 
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Ankomst Afgang Skib Kaj Fra Til            Turn

16/07/03 07.00 16/07/03 21.00 Azamara Quest Oceankaj Lübeck Edinburgh  x
16/07/03 08.00 16/07/03 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Stockholm  x
16/07/04 07.00 16/07/04 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/04 07.00 16/07/04 16.00 Zuiderdam Oceankaj Göteborg Warnemunde  x
16/07/05 07.00 16/07/05 17.00 Mein Schiff 5 Oceankaj Stavanger / Rennesöy / Ra Warnemunde 
16/07/05 08.00 16/07/06 04.00 Emerald Princess LANGELINIEKAJ Zeebrugge Helsingborg 
16/07/05 09.00 16/07/05 23.00 Aurora LANGELINIEKAJ Southampton Warnemunde 
16/07/06 05.00 16/07/06 18.00 Regal Princess Oceankaj Nynäshamn Oslo   x
16/07/06 06.00 16/07/06 17.00 Disney Magic Oceankaj Bergen (Ågotnes) Tallinn   x
16/07/08 08.00 16/07/08 21.00 Europa NORDRE TOLDBOD Kiel Riga 
16/07/08 08.00 16/07/08 17.00 Gann Langelinie Rønne Kristiansand 
16/07/08 08.30 16/07/08 22.00 Viking Sea LANGELINIEKAJ Ålborg Warnemunde 
16/07/09 07.00 16/07/09 16.00 Seabourn Quest Oceankaj Stavanger / Rennesöy / Ra Tallinn   x
16/07/09 08.30 16/07/09 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt   x
16/07/09 09.00 16/07/09 18.00 MSC Opera Oceankaj Flåm Warnemunde  x
16/07/10 08.00 16/07/10 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Geiranger  x
16/07/11 08.00 16/07/11 22.00 Silver Wind LANGELINIEKAJ Kalmar Århus 
16/07/11 10.00 16/07/11 18.00 Celebrity Silhouette LANGELINIEKAJ Stockholm Amsterdam 
16/07/12 08.00 16/07/12 17.00 Emerald Princess LANGELINIEKAJ Zeebrugge Stockholm 
16/07/12 08.00 16/07/12 15.30 Sea Cloud II NORDRE TOLDBOD Klaipeda Travemuende  x
16/07/12 12.00 16/07/12 23.00 Pacific Princess LANGELINIEKAJ Klaipeda Dover 
16/07/13 06.00 16/07/13 17.00 Disney Magic Oceankaj Stockholm Oslo   x
16/07/13 07.00 16/07/13 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/13 07.00 16/07/13 20.00 Marina Oceankaj Warnemunde Warnemunde  x
16/07/13 08.00 16/07/13 17.00 Mein Schiff 5 LANGELINIEKAJ Stavanger / Rennesöy / Ra Warnemunde 
16/07/14 09.00 16/07/14 18.00 Marco Polo LANGELINIEKAJ Stockholm Newcastle-Upon-Tyne 
16/07/14 11.00 16/07/14 22.00 Celebrity Eclipse LANGELINIEKAJ Warnemunde Southampton 
16/07/14 13.00 16/07/14 20.00 AIDAdiva LANGELINIEKAJ Gdansk Warnemunde 
16/07/14 13.00 16/07/14 18.00 Sea Cloud II NORDRE TOLDBOD Travemuende Kristiansand 
16/07/15 20.00 16/07/16 16.00 Zuiderdam Oceankaj Göteborg Warnemunde  x
16/07/16 08.30 16/07/16 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt   x
16/07/16 09.00 16/07/16 18.00 MSC Opera Oceankaj Tallinn Warnemunde  x
16/07/16 10.00 16/07/16 18.00 Birka Stockholm NORDRE TOLDBOD Visby Ystad 
16/07/17 05.00 16/07/17 18.00 Regal Princess Oceankaj Nynäshamn Oslo   x
16/07/17 08.00 16/07/17 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Stockholm  x
16/07/17 09.30 16/07/17 16.30 Voyager LANGELINIEKAJ Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar 
16/07/17 11.00 16/07/17 17.00 Magellan LANGELINIEKAJ Tilbury Warnemunde 
16/07/17 12.00 16/07/18 18.00 Wind Surf NORDRE TOLDBOD Skagen Warnemunde 
16/07/18 07.00 16/07/18 17.00 Silver Whisper LANGELINIEKAJ Helsinki Flåm   x
16/07/19 07.00 16/07/19 14.00 Marco Polo LANGELINIEKAJ Leith Warnemunde 
16/07/19 07.30 16/07/19 22.00 Viking Star LANGELINIEKAJ Warnemunde Ålborg 
16/07/21 10.00 16/07/21 18.00 Arcadia LANGELINIEKAJ Southampton Stockholm 
16/07/22 07.00 16/07/22 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/23 07.00 16/07/23 16.00 Seabourn Quest Oceankaj Helsinki Ålborg   x
16/07/23 07.00 16/07/23 18.00 Seven Seas Voyager LANGELINIEKAJ Skagen Warnemunde  x
16/07/23 08.30 16/07/23 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt x
16/07/23 09.00 16/07/23 18.00 MSC Opera Oceankaj Flåm Warnemunde  x
16/07/24 08.00 16/07/24 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Hellesylt   x
16/07/24 08.00 16/07/24 18.00 Europa NORDRE TOLDBOD List/Sylt Kiel 
16/07/24 08.00 16/07/24 17.00 Prinsendam LANGELINIEKAJ Ålborg Tallinn 
16/07/24 08.00 16/07/24 17.00 Silver Wind LANGELINIEKAJ London Århus 
16/07/24 13.00 16/07/24 20.00 AIDAdiva LANGELINIEKAJ Gdansk Warnemunde 
16/07/25 07.00 16/07/25 17.00 Silver Whisper LANGELINIEKAJ Gudvangen Gdansk   x
16/07/25 12.00 16/07/25 21.30 Corinthian NORDRE TOLDBOD Edinburgh Rønne   x
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Ankomst Afgang Skib Kaj Fra Til            Turn

16/07/03 07.00 16/07/03 21.00 Azamara Quest Oceankaj Lübeck Edinburgh  x
16/07/03 08.00 16/07/03 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Stockholm  x
16/07/04 07.00 16/07/04 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/04 07.00 16/07/04 16.00 Zuiderdam Oceankaj Göteborg Warnemunde  x
16/07/05 07.00 16/07/05 17.00 Mein Schiff 5 Oceankaj Stavanger / Rennesöy / Ra Warnemunde 
16/07/05 08.00 16/07/06 04.00 Emerald Princess LANGELINIEKAJ Zeebrugge Helsingborg 
16/07/05 09.00 16/07/05 23.00 Aurora LANGELINIEKAJ Southampton Warnemunde 
16/07/06 05.00 16/07/06 18.00 Regal Princess Oceankaj Nynäshamn Oslo   x
16/07/06 06.00 16/07/06 17.00 Disney Magic Oceankaj Bergen (Ågotnes) Tallinn   x
16/07/08 08.00 16/07/08 21.00 Europa NORDRE TOLDBOD Kiel Riga 
16/07/08 08.00 16/07/08 17.00 Gann Langelinie Rønne Kristiansand 
16/07/08 08.30 16/07/08 22.00 Viking Sea LANGELINIEKAJ Ålborg Warnemunde 
16/07/09 07.00 16/07/09 16.00 Seabourn Quest Oceankaj Stavanger / Rennesöy / Ra Tallinn   x
16/07/09 08.30 16/07/09 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt   x
16/07/09 09.00 16/07/09 18.00 MSC Opera Oceankaj Flåm Warnemunde  x
16/07/10 08.00 16/07/10 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Geiranger  x
16/07/11 08.00 16/07/11 22.00 Silver Wind LANGELINIEKAJ Kalmar Århus 
16/07/11 10.00 16/07/11 18.00 Celebrity Silhouette LANGELINIEKAJ Stockholm Amsterdam 
16/07/12 08.00 16/07/12 17.00 Emerald Princess LANGELINIEKAJ Zeebrugge Stockholm 
16/07/12 08.00 16/07/12 15.30 Sea Cloud II NORDRE TOLDBOD Klaipeda Travemuende  x
16/07/12 12.00 16/07/12 23.00 Pacific Princess LANGELINIEKAJ Klaipeda Dover 
16/07/13 06.00 16/07/13 17.00 Disney Magic Oceankaj Stockholm Oslo   x
16/07/13 07.00 16/07/13 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/13 07.00 16/07/13 20.00 Marina Oceankaj Warnemunde Warnemunde  x
16/07/13 08.00 16/07/13 17.00 Mein Schiff 5 LANGELINIEKAJ Stavanger / Rennesöy / Ra Warnemunde 
16/07/14 09.00 16/07/14 18.00 Marco Polo LANGELINIEKAJ Stockholm Newcastle-Upon-Tyne 
16/07/14 11.00 16/07/14 22.00 Celebrity Eclipse LANGELINIEKAJ Warnemunde Southampton 
16/07/14 13.00 16/07/14 20.00 AIDAdiva LANGELINIEKAJ Gdansk Warnemunde 
16/07/14 13.00 16/07/14 18.00 Sea Cloud II NORDRE TOLDBOD Travemuende Kristiansand 
16/07/15 20.00 16/07/16 16.00 Zuiderdam Oceankaj Göteborg Warnemunde  x
16/07/16 08.30 16/07/16 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt   x
16/07/16 09.00 16/07/16 18.00 MSC Opera Oceankaj Tallinn Warnemunde  x
16/07/16 10.00 16/07/16 18.00 Birka Stockholm NORDRE TOLDBOD Visby Ystad 
16/07/17 05.00 16/07/17 18.00 Regal Princess Oceankaj Nynäshamn Oslo   x
16/07/17 08.00 16/07/17 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Stockholm  x
16/07/17 09.30 16/07/17 16.30 Voyager LANGELINIEKAJ Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar 
16/07/17 11.00 16/07/17 17.00 Magellan LANGELINIEKAJ Tilbury Warnemunde 
16/07/17 12.00 16/07/18 18.00 Wind Surf NORDRE TOLDBOD Skagen Warnemunde 
16/07/18 07.00 16/07/18 17.00 Silver Whisper LANGELINIEKAJ Helsinki Flåm   x
16/07/19 07.00 16/07/19 14.00 Marco Polo LANGELINIEKAJ Leith Warnemunde 
16/07/19 07.30 16/07/19 22.00 Viking Star LANGELINIEKAJ Warnemunde Ålborg 
16/07/21 10.00 16/07/21 18.00 Arcadia LANGELINIEKAJ Southampton Stockholm 
16/07/22 07.00 16/07/22 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/23 07.00 16/07/23 16.00 Seabourn Quest Oceankaj Helsinki Ålborg   x
16/07/23 07.00 16/07/23 18.00 Seven Seas Voyager LANGELINIEKAJ Skagen Warnemunde  x
16/07/23 08.30 16/07/23 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt x
16/07/23 09.00 16/07/23 18.00 MSC Opera Oceankaj Flåm Warnemunde  x
16/07/24 08.00 16/07/24 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Hellesylt   x
16/07/24 08.00 16/07/24 18.00 Europa NORDRE TOLDBOD List/Sylt Kiel 
16/07/24 08.00 16/07/24 17.00 Prinsendam LANGELINIEKAJ Ålborg Tallinn 
16/07/24 08.00 16/07/24 17.00 Silver Wind LANGELINIEKAJ London Århus 
16/07/24 13.00 16/07/24 20.00 AIDAdiva LANGELINIEKAJ Gdansk Warnemunde 
16/07/25 07.00 16/07/25 17.00 Silver Whisper LANGELINIEKAJ Gudvangen Gdansk   x
16/07/25 12.00 16/07/25 21.30 Corinthian NORDRE TOLDBOD Edinburgh Rønne   x

16/07/26 07.30 16/07/26 22.00 Viking Sea LANGELINIEKAJ Warnemunde Ålborg  
16/07/26 08.30 16/07/26 22.00 Azamara Quest NORDRE TOLDBOD Amsterdam Helsinki 
16/07/26 13.00 16/07/26 23.00 Insignia LANGELINIEKAJ Oslo Warnemunde 
16/07/28 05.00 16/07/28 18.00 Regal Princess Oceankaj Nynäshamn Oslo   x
16/07/28 07.00 16/07/28 16.00 Zuiderdam Oceankaj Göteborg Warnemunde  x
16/07/28 10.00 16/07/28 23.59 Celebrity Eclipse LANGELINIEKAJ Stockholm Southampton 
16/07/29 08.30 16/07/29 22.00 Viking Star LANGELINIEKAJ Ålborg Warnemunde 
16/07/30 08.30 16/07/30 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt   x
16/07/30 09.00 16/07/30 18.00 MSC Opera Oceankaj Tallinn Warnemunde  x
16/07/31 07.00 16/07/31 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/07/31 08.00 16/07/31 17.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Helsinki   x
16/07/31 08.00 16/07/31 17.00 Mein Schiff 5 LANGELINIEKAJ Stavanger / Rennesöy / Ra Warnemunde 
16/07/31 08.00 16/07/31 16.00 Marina LANGELINIEKAJ Warnemunde Oslo 
16/08/02 07.00 16/08/02 17.00 Wind Surf NORDRE TOLDBOD Gudhjem Gudhjem  x
16/08/03 13.00 16/08/03 20.00 AIDAdiva LANGELINIEKAJ Gdansk Warnemunde 
16/08/03 20.30 16/08/04 23.00 Braemar NORDRE TOLDBOD Hundested Ålborg 
16/08/04 10.00 16/08/04 18.00 Celebrity Silhouette LANGELINIEKAJ Stockholm Amsterdam 
16/08/05 08.00 16/08/05 17.00 Mein Schiff 4 LANGELINIEKAJ Visby Kiel 
16/08/05 09.00 16/08/06 17.00 Serenade of the Seas Oceankaj Fredericia (og Shell-havn Stavanger / Rennesöy / Ra x
16/08/06 07.30 16/08/06 16.30 Queen Victoria LANGELINIEKAJ Hamburg Stockholm 
16/08/06 08.00 16/08/06 17.00 Costa Pacifica LANGELINIEKAJ Kiel Stockholm 
16/08/06 08.30 16/08/06 17.30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt   x
16/08/06 09.00 16/08/06 18.00 MSC Opera Oceankaj Tallinn Warnemunde  x
16/08/07 07.00 16/08/07 18.00 National Geographic Orion LANGELINIEKAJ Skagen Christianso Havn 
16/08/07 08.00 16/08/07 18.00 MSC Musica Oceankaj Kiel Hellesylt   x
16/08/07 10.00 16/08/08 18.00 Azamara Quest NORDRE TOLDBOD Warnemunde Amsterdam 
16/08/08 05.00 16/08/08 18.00 Regal Princess Oceankaj Nynäshamn Oslo   x
16/08/08 20.00 16/08/09 16.00 Zuiderdam Oceankaj Göteborg Warnemunde  x
16/08/09 07.00 16/08/09 17.00 Norwegian Star Oceankaj Stockholm Warnemunde  x
16/08/09 08.00 16/08/09 22.00 Nautica LANGELINIEKAJ Skagen Karlskrona 
16/08/10 08.00 16/08/10 18.00 Seven Seas Voyager LANGELINIEKAJ Amsterdam Riga 
16/08/10 08.00 16/08/10 16.00 Balmoral LANGELINIEKAJ Riga Tyne 
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TAXAIMPORT
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen 
for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og 
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

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

Se vores biler på  www.taxaimport.eu
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Af Tommy Verting og 
Mie Lund Nilsen (foto)

I Aarhus har Taxi 4x27 for nylig 

opnået tilladelse til at drive be-

stillingskontor og er pt. på udkig 

efter vognmænd blandt de to 

øvrige bestillingskontorer med 

flere år på bagen, Aarhus Taxa og 

DanTaxi Aarhus. Det er de barske 

betingelser pt. for Taxi 4x27.

I Oslo i Norge er betingelserne 

dog ikke anderledes for to bestil-

lingskontorer, der så dagens lys 

sidste år, men nu ser det ud til, 

at der kan være hjælp på vej fra 

overvågningsorganet ESA.

Norge er som bekendt ikke 

med i EU, men derimod EFTA 

og EFTA er underlagt overvåg-

ningsorganet ESA, som har åbnet 

en klagesag mod Norge. 

Hårde betingelser for nye 
bestillingskontorer i Aarhus 
og Oslo

ESA mener, at tilslutningspligten 

og reglerne om anciennitet for 

tildeling af taxitilladelser er i strid 

med, hvad de i Norge kalder 

etableringsretten. 

Det norske Samferdselsde-

partementet har fået en frist på 

to måneder til at svare på et brev 

fra ESA, som har baggrund i en 

klage fra bl.a. nordmanden Ro-

ger Dørum Pettersen, der sidste 

år fik en tilladelse til at etablere 

bestillingskontoret, Øko Taxi. 

Roger Dørum Pettersen har 

klaget over, at han ikke kan få 

udstedt et antal nye taxitilladel-

ser, men må udelukkende satse 

på at tiltrække vognmænd fra de 

etablerede bestillingskontorer. 

Det er imidlertid stadig en håb-

løs situation her et år efter tilla-

delsen er givet, og hvis ikke kom-

munen gør noget, frygtes det at 

taxipriserne vil stige som følge af 

den manglende konkurrence. 

”Konkurrencen har ikke fun-

geret. De sidste år er priserne 

gået kraftigt op til trods for, at vi 

stadig får mindre at gøre. Den 

vanlige praksis har været, at flere 

centraler forhøjer priserne, når 

omsætningen falder og Oslo 

Kommune er derfor nødt til 

at gøre noget,” udtaler Roger 

Dørum Pettersen til flere norske 

medier.

Hans tilladelse til at drive Øko

Taxi stod til at udløbe med ud-

gangen af juni måned, men Roger 

Dørum Pettersen nægter at starte 

bestillingskontoret uden at få 

udstedt det nødvendige antal 

taxitilladelser. Roger Dørum Pet-

tersen ønsker ikke at løbe efter 

vognmænd for at rekruttere 

vogne og nu håber han, at ESA 

kan være ham behjælpelig i den 

fastlåste situation.

Det norske konkurrencetilsyn 

kom i fjor med en rapport om 

taxierhvervet, der ligger op af de 

samme konklusioner, som ESA 

er kommet frem til. 

”Taxierhvervet er overregule-

ret og tiden er inde til at deregu-

lere for at skabe et kundetilpas-

set og moderne taxitilbud,” står 

der i rapporten.

Det andet norske bestillings-

kontor, Skandinavian Taxi, har 

et år efter godkendelsen fået 

rekrutteret 12 taxitilladelsesinde-

havere.
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Tekst og foto: Tommy Verting

Taxi 4x27 er som bekendt på vej 

til at udvide i Aarhus og er også 

interesseret i at komme ind i an-

dre byer i Danmark og står klar 

med tilbud om rimelige udgifter 

til pladsleje for vognmænd, der 

ikke vil være med til at betale 

DanTaxis store gæld på ca. 50 

millioner kroner.

"Uanset om Nykredit god-

Taxi 4x27 ser muligheder 
i DanTaxis kommende 
opsplitning

kender opsplitningen af DanTaxi, 

hvor københavnerne går til 4x48 

TaxiNord og alle DanTaxi-vogn

mændene i provinsen fortsætter 

som DanTaxi Provins, så er Dan-

Taxis økonomiske situation slået 

fast. Selskabet er i dyb krise og 

det er banken, der bestemmer, 

hvad DanTaxi kan og må. Det 

giver muligheder for andre sel-

skaber i Danmark, der ønsker at 

ekspandere nationalt. Det mener 

direktør i Taxi 4x27, Thomas RB 

Petersen og han fortsætter: 

”DanTaxi-vognmændene i

Aarhus og i resten af landet skal 

igennem en periode med store 

omvæltninger, fordi storebror i 

København har smidt håndklæ-

det i ringen for at lade selskabet

blive opslugt af 4x48 TaxiNord. 

Set i lyset af den store gæld 

DanTaxi slæber rundt på, er det 

måske en god idé for køben-

havner-vognmændene, men 

hvorfor er det lige, at en stor del 

af gælden på de 50 millioner 

kroner skal smøres af på DanTa-

xi-vognmændene i provinsen,” 

spørger Thomas RB Petersen.

”Den enorme gæld i DanTaxi 

forklarer, hvorfor det hos os med 

kun 260 biler koster nogenlunde

det samme i pladsleje som Dan-

Taxi, trods at de er mere end 

800 vogne på landsplan. 

fortsættes næste side



 

Giv os et kald og få et godt tilbud.
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Hele regningen for DanTaxis 

vækst skal vognmændene i pro-

vinsen så åbenbart  betale selv, 

mens Lindbom går i ly i TaxiNord. 

Selv om pladslejen i DanTaxi 

ikke stiger, må gælden udgøre 

mindst 1.000 - 1.500 kroner 

af den pladsleje, der betales i 

dag. Det er kun et gæt, der er 

baseret på, hvad vi ville forvente 

af pladsleje, hvis vi havde flere 

biler,” fortsætter 4x27-direktøren.

DanTaxi ligner et 
pyramidespil
”DanTaxis forestående sammen-

brud giver en fantastisk mulig-

hed for at få etableret et lands-

dækkende billigt taxiselskab. 

Den enkelte vognmand skylder 

jo ingen penge og har jo heller 

ikke selv bygget gælden op. 

Gælden er opstået fordi, DanTaxi 

er vokset via opkøb for lånte 

penge. Det har jeg tidligere be-

skrevet som et pyramidespil, 

hvor vognmændene skulle finan-

siere de opkøb Lindbom foretog 

sig, i stedet for at få en lavere 

pladsleje. En dag skal gælden 

betales tilbage og der er altid 

tabere ved pyramidespil,” under-

streger Thomas RB Petersen.

Pladsleje på 4.000 kroner 
er ikke umuligt
”Vi har beregnet, at vi i Taxi 4x27 

vil kunne drive et bestillingskon-

tor med 500 biler for omkring

4.000 - 4.500 kroner om måne-

den fordelt med en fast pladsleje 

på f.eks. 1.000 - 1.500 kroner 

og resten som en omsætnings-

afhængig afgift, sådan som vi 

har haft det i mange år. Den 

omsætningsafhængige afgift 

er i dag 4% og inkluderer alle 

omkostninger til betalingstermi-

nal, administration m.m.. Det 

forudsætter, at vognmændene 

selv ejer deres vognsystem, men 

vores system koster kun ca. 

15.000 kroner inkl. taximeter 

og med 800 biler ville det blive 

endnu billigere,” lover Thomas 

RB Petersen.

Vognmænd bør holde sig 
fra kapitalfonde
”Jeg kan ikke forklare de høje 

pladslejer, de store selskaber 

beregner sig. Stordriftsfordelen 

ved at have mange biler burde 

betyde meget lavere pladslejer 

end vi ser. Men det koster jo at 

opkøbe, betale renter og ud-

skifte direktører i et væk, men 

når man blot kan sende regnin-

gen til vognmanden, så mister 

man måske overblikket og har 

fokus de forkerte steder. 

Taxi 4x27 vil gerne være 

landsdækkende, men vil ikke 

gå i den samme fælde som 

DanTaxi og andre selskaber, som 

har købt sig til at være større. 

Vores vækst skal ske organisk, 

dvs. ved at vognmændene mel-

der sig til, fordi de kan se fidusen 

i et reelt vognmandsejet selskab, 

der arbejder for, at holde om-

kostningerne i ro for vognman-

den. 

Erfaringerne fra Sverige viser, 

at salg til kapitalfonde ikke kan 

betale sig for den enkelte vogn-

mand. Kapitalfonden skal jo 

for alvor tjene penge og levere 

overskud og afkast, men det er 

igen vognmændene, der skal 

holde for, da det jo er dem, der 

er kunderne i butikken. Udgiften 

til pladsleje i Sverige er endnu 

højere end i Danmark, trods at 

de har endnu større taxiselska-

ber end i Danmark. Men dér kan 

jeg forklare priserne. Selskabet 

bag Taxikurir havde et overskud 

på omkring 100 millioner inden

de blev solgt og det er vogn-

mændene, der har betalt. 

Branchens overlevelse afhæn-

ger af, at omkostningerne til at 

drive forretningen holdes i bund. 

En pladslejebesparelse på 1.000 

kroner er jo et overskud på 

1.000 kroner,” slutter Thomas 

RB Petersen.
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Direktør i Taxi 4x27, Thomas RB Petersen, undrer sig over de høje pladslejer de store selskaber beregner sig. Stordriftsfordelen 
ved at have mange biler burde betyde meget lavere pladslejer end vi ser. Hvis et selskab genererer overskud, har vognmændene 
betalt for meget.
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Fra 1. juli blev det muligt for ejere 

af havetrailere at køre hurtigere, 

hvis de har en Tempo 100-god-

kendelse til Danmark - og en stor 

bil.

Kørsel med grønt haveaffald, 

mursten, kakler og radiatorer 

fra ombygningen af huset eller 

den gamle børneseng fra loftet 

kan nu ske med en højere has-

tighed. Dermed er der færre 

trafikanter i trafikken til at sinke 

fremkommeligheden for dem, 

der lever af deres kørekort. 

Ca. 500.000 danskere bru-

ger deres trailer flittigt i disse 

dage og fra den 1. juli kunne 

de skære lidt af transporttiden 

ned med de nye tempo 100 

500.000 danskere med 
havetrailer kan nu skrue 
op for hastigheden

Danmark-regler, skriver Applus 

Bilsyn i en pressemeddelelse.

Får man sin havetrailer 

Tempo 100-godkendt til de 

danske veje, bliver det nemlig 

muligt at køre 100 km/t på 

motorvejen i stedet for 80 km/t. 

På motortrafikveje og landeveje 

bliver hastighedsgrænsen hævet 

med 10 km/t til henholdsvis 90 

og 80 km/t. 

En stor del af havetrailer-folket 

kan dog ikke få godkendt deres 

trailere til Tempo 100 Danmark 

kørsel, da deres havetrailere på 

under 500 kg. som regel ikke 

har bremser. Det betyder, at kø-

retøjet skal veje minimum 1.667 

kilo for at må trække traileren. 

Oversigt over afleverede tilladelser 2016

Region Hovedstaden:
Der er afleveret 5 taxitilladelser i maj måned og 9
taxitilladelser i juni måned.
Iljaz Zumberi  01-1418 TAXA 4x35
Willy Theland  01-0533 TAXA 4x35
Alex Klett   01-2049 Taxi 4x27
Kjeld Hansen  01-0174 DanTaxi
Yusuf Eker  01-0032 TAXA 4x35
Kim Nygaard  01-2868 4x48 TaxiNord
Torben L. T. Gregersen 01-0946 4x48 TaxiNord 
Erik Weber Lau  01-1178 TAXA 4x35
Riyast Khan  01-1200 Taxi 4x27
Allan Priess  01-1962 DanTaxi
Torben Kallestrup Laursen 01-2756 DanTaxi
Torben Kallestrup Laursen 01-0015 DanTaxi
Torben Kallestrup Laursen 01-2754 DanTaxi
Povl Simonsen  01-0414 TAXA 4x35

Aalborg:
Der er nedlagt 3 taxitilladelset i maj og juni måned 2016.
Leo Vedfald  851-0056
Kjeld Nøhr Christensen 851-0115
Villy Bach Pedersen  851-0413 
 
Aarhus:
Der er afleveret 2 taxitilladelser i maj og 3 taxitilladelser i juni 
måned.
Mohammed Omar Bousamaki  212-246 Aarhus Taxa
Bjørn Stig Bartens   212-170 Aarhus Taxa
Morten Hougaard   212-267 Aarhus Taxa
Morten Skovmand   212-298 Aarhus Taxa
Svend Thorsøe    212-064 Aarhus Taxa

Pressemeddelelse


