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VTS på vej med kørselskontor 
for hele Sønderjylland

Dantaxi 4x48 kan 
være solgt om 6-8 
månederVognmænd risikerer at blive 

udelukket fra Movia-udbud

Kørselskontor med billig pladsleje og ingen radioture

Et alternativ til det 
bestående



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: 
TaxiMinibus Danmark tlf. 49 262626 

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

Autoglas
Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79
Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

FINANSIERING

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

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

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen for 
Taxivognmænd i 
Danmark
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

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser
Uddannelser og kurser til store og små vogne (taxi, bus 
og lastbil). Herunder sygetransport (BAB/FLEX).
DEKRA har uddannelsescentre i hele landet.
Kontakt DEKRA på telefon 70 60 65 00 eller
E-mail: info@dekra.dk

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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

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

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

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

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
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Tekst og foto: Tommy Verting

                            

På en ekstraordinær generalfor-

samling den 25. maj gav vogn-

mændene i Foreningen Dantaxi 

4x48 bestyrelsen et salgsmandat 

Dantaxi 4x48 kan være solgt 
om 6-8 måneder

til at sælge Dantaxi 4x48 - herun-

der et salg af foreningens aktivite-

ter, aktier og aktiviteter i forenin-

gens associerede selskaber.

 210 stemte for, 13 stemte imod 

og to stemte blankt.

 Salget skal sikre en betaling til 

hvert medlem med en enkel til-

ladelse på minimum 150.000 

kroner for de solgte aktiviteter 

samt 150.000 kroner ved binding 

i tre år for hver efterfølgende 

tilladelse. Betalingen er ud over 

værdien af det enkelte medlems 

TaxiNordbevis, som efter ancien-

nitet har en værdi fra 46.000 

kroner til 100.000 kroner.

”I bestyrelsen vil vi nu, i samarbejde med PwC Corporate Finance, udarbejde salgsmaterialet og indgå en dialog med mulige købere. Det arbejde finder sted over sommeren”, fortæller bestyrelses-
formand i Vognmandsforeningen Dantaxi 4x48, Lars Christiansen, som her ses i panel fra venstre med dirigent og foreningens advokat Lars Borring, eksternt bestyrelsesmedlem Niels Gottlieb og 
foreningens statsautoriseret revisor, Michael Ankjær-Jensen.

fortsættes næste side
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 Overdragelsen af aktiviteterne 

skal være endeligt gennemført 

senest 30. juni 2019 og såfremt 

et salg gennemføres, forventes 

det at indkalde til en generalfor-

samling til beslutning af forenin-

gens opløsning. 

”Vi har valgt PwC Corporate 

Finance  til denne opgave. PwC 

Corporate Finance er et de mest 

erfarne konsulentvirksomheder i 

Danmark såvel som internationalt 

og de har stor erfaring indenfor 

salg af alle typer af selskaber”, 

fortæller bestyrelsesformand i 

Vognmandsforeningen Dantaxi 

4x48, Lars Christiansen, som her 

forklarer om den videre proces:

 ”I bestyrelsen vil vi nu, i 

samarbejde med PwC Corporate 

Finance, udarbejde salgsmate-

rialet og indgå en dialog med 

mulige købere. Det arbejde finder 

sted over sommeren. 

Både i markedet generelt, og i 

Dantaxi 4x48, er der et uopdyrket 

potentiale for den rigtige køber. 

Hvem det bliver, må tiden vise. 

Det kan være en virksomhed der 

i forvejen driver persontransport 

eller måske en kapitalfond eller 

anden investeringsvirksomhed. 

Potentielle købere får en periode 

til at kigge nærmere på salgsma-

terialet og de der er interesse-

rede, afholder møder med os og 

PwC, inden de kommer med et 

tilbud”, forklarer Lars Christiansen, 

som forventer, at hele processen 

varer 6-8 måneder.

”Selskabets kunder skal ikke frygte, at et kommende salg får negative konsekvenser for 
taxidækningen eller, at prisen på taxikørsel pludselig ryger i vejret. Det ligger slet ikke i kortene. 
Faktisk tror jeg, at kunderne udelukkende kommer til at mærke endnu bedre service i form 
af værdiskabende kundekoncepter og bedre tilgængelighed. Vores vognmænd og chauffører 
forsætter med at udbyde taxikørsel og køre kunderne som hidtil, selvom ejerkredsen potentielt 
ændres”, siger direktør i Dantaxi 4x48 Carsten Aastrup. 
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Toyota Prius 1.8 H3, 122 hk, 33,3 km/l
Mellemklasse sedan. Solide køre - 
egen skaber og super driftsøkonomi.

Toyota Auris Touring Sport 1.8 H2  
Comfort 136 hk, 27,8 km/l
Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”. 

Toyota RAV4 2.5 H3, 197 hk, 20,4 km/l
Stor SUV (Sport Utility Vehicle).  
Høj indstigning og godt overblik.

Toyota Prius+ 1.8 H3 og 1.8 H3 Premium 
136 hk, 24,4 km/l
Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle).  
7 sæder og plads til masser af bagage.

+ Med en Toyota Hybrid som taxi, skal du ikke betale grøn ejerafgift

+ Særdeles attraktive priser, der er inkl. drivlinje garanti

+ En hybridbil er oplagt til taxikørsel, da den lader op under kørslen/nedbremsning

+ Med en leasingaftale kan man skifte til en ny bil hvert 2. år og 0 kr. i udbetaling

+ Fremtiden tegner til, at mange storbyer lukker ned for kørsel med dieselbiler

Toyota Hybrid TAXI

Sms HYBRID til 1919 for mere information om 
Toyotas TAXI-program. Så ringer vi dig op.1

Se mere på toyota.dk/taxi

HYBRID

1 Alm. smstakst. Du giver samtidig tilsagn om Toyota Danmark A/S må 
gemme dit telefonnummer til formålet og kontakte dig pr. telefon. Toyota 
behandler dine data i overensstemmelse med Toyotas privatlivspolitik,  
som du kan finde HER



Vi har kontorer på Amager, Frederikshavn, Aarhus og Odense
og vi vil gerne have flere....

Derfor tilbyder Taxi 4×27 et samarbejde med vognmænd og taxiforeninger/selskaber, hvor man 
enten fortsætter i eget regi og under eget navn, men er en del af det landsdækkende samar-
bejde om system og fælles App og hvor man selv vælger om man lægger ture ind i systemet 
eller bliver en del af de Call centre vi allerede har.

Som vognmand eller forening kan man optages som fuldt medlem i Foreningen Taxi 4×27, 
men der er også mulighed for at blive oprettet som interessemedlem, hvor man selv kan 
styre graden af samarbejde med os. Denne mulighed gælder både for chauffører, der ønsker 
at blive taxivognmænd eller OST-vognmænd og enkeltkørende vognmænd samt økonomiske 
foreninger med eget bestillingskontor/kørselskontor.

Vi opretter gerne lokale ”kaffestuer” og er der mindst 30 fuldt betalende biler, kan der oprettes 
et lokalt Call Center eller ansættes lokale medarbejdere i det nærmeste Call Center, til at tage 
sig af vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen).

Vi byder på nationale opgaver og lokal kørsel. Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos 
kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte 
have haft. Der er ingen skjult pladsleje her!

Vil du høre mere, så kontakt os for yderligere information.

Direktør Thomas RB Petersen     Salgschef Per Hansen 
tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00  ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Vi tror på lokalt samarbejde!
Vi tror på, at for at være rigtig landsdækkende, skal man også være lokale. 
Vi tror på samarbejde og ikke topstyring. Vi tror på at vognmændene selv 
skal eje deres forretning!



Taxi 4×27 tilbyder følgende til alle vognmænd og 
foreninger rundt omkring i Danmark 

Kontakt: 
Direktør Thomas RB Petersen
for yderligere information på:
tp@taxi4x27.dk 
eller mobil 27 27 27 00

Salgschef Per Hansen
 ph@taxi4x27.dk eller mobil

21 25 13 32

Pladsleje 
• Betaler du pladsleje et andet sted, er du pladslejefri i hele 2018!
•	 Garanti	i	2018,	2019	og	2020	for	en	maksimal	pladsleje	(driftsbidrag	og	finansgebyr)
 på kr. 76.700/vogn for et år (svarende til en gennemsnitlig omkostningpå maks. 
 kr. 6.392/måned eller kr. 1.475/uge).
 Herefter følger pladsleje og gebyr de øvrige vognmænd i foreningen. 
 I Taxi 4×27 betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører. 

Udstyr og profil 
• Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden svarende til prisen for systemet, 
 der installeres i vognen.
• Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien. 
•	 Omkostning	til	første	profilindpakning	af	vognen	afholdes	af	Taxi	4×27.	
• Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,- 

Andet 
• Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod med de vognmænd, 
 der er medlem i dag. Du får fuld møderet, stemmeret mm. til general-
 forsamlinger. 
• Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser, 
 rabatter mm. 
• Hvis der er mindst 30 biler i et område, kan der ansættes en lokal 
 medarbejder til at tage sig af vogne/kunder i området i samarbejde 
 med hovedcentralen). Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos 
 kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, 
 hans vogn eller vogne måtte have haft. 
 Der er ingen skjult pladsleje i Taxi 4x27

TILBUD..

Det med småt… 
Vi kræver til gengæld: 
• At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2021. 
• At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2019. 
• At hvis du opsiger inden 31.12.2021, skal du tilbage betale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i 
	 forbindelse	med	din	overflytning	til	udstyr,	montering,	profil-indpakning	samt	beklædning	samt	
 eventuelle rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have fået udbetalt i forbindelse med plads-
 lejegarantien. 

Ikke noget indskud, men… 
 Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et depositum svarende til 3 måneders pladsleje 
 (pt kr. 11.400,-). Depositummet bliver udbetalt (fratrukket evt. gæld) hvis du går på pension eller 
 ophører med at være vognmand. 
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Tekst og foto: Tommy Verting

Færre medlemmer med større 

og større blandede forretninger 

bliver et fremtidsbillede inden for 

persontransport i Danmark og i 

stedet for at konkurrere om med-

Bus og taxi i samme organisation

Ny lov åbner op for langt flere 
blandede forretninger

lemmerne, fusionerer Dansk Taxi 

Råd og Danske Busvognmænd.

Forslaget om fusion udspringer 

af samarbejdet mellem Danske 

Busvognmænd og Dansk Taxi Råd 

i forbindelse med udformningen 

af den nye taxilovgivning, hvor de 

to foreninger var i tæt dialog.

Første gang fusionen omtales 

ud af til var i marts måned i år, 

hvor DTRs daværende formand 

John Lindbom og direktør Trine 

Wollenberg var repræsenteret på 

Danske Busvognmænds års-

møde. Danske Busvognmænds 

formand, John Bergholdt, omtalte 

i sin beretning en mulig fusion 

mellem Danske Busvognmænd 

og Dansk Taxi Råd. I april afholdt 

DTR to orienteringsmøder om 

fusionsplanerne og den 4. maj 

Forud for generalforsamlingen i Dansk Taxi Råd den 4. maj afholdt DTR et par orienteringsmøder 
for deres medlemmer, hvor DTRs direktør, Trine Wollenberg i detaljer orienterede om fordelene 

ved en fusion. Billederne er fra Svogerslev Kro.
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 tog DTR endelig stilling på 

generalforsamlingen. Tilbage er 

nu at fusionen skal den stemmes 

igennem på en ekstraordinær 

generalforsamling om kort tid i 

Danske Busvognmænd.

”Danske Busvognmænd bak-

kede op om omkring vores hold-

ninger til en ny taxilov og på den 

måde fandt vi ud af, at to forenin-

ger, der arbejder sammen om 

udarbejdelse af ny lovgivning 

faktisk kan arbejde meget stærkt 

og konstruktivt og på den måde 

udviklede det sig til egentlige 

drøftelser”, fortalte DTR-direktør, 

Trine Wollenberg, på oriente-

ringsmødet, som blev afholdt 

på Svogerslev Kro.

”Helt aktuelt tror vi, at den 

nye lov åbner op for langt flere 

blandede forretninger med flere 

forskellige typer af køretøjer. Vi 

tror også, at der vil blive færre og 

færre medlemmer, men dem vi 

har bliver større og større. I stedet 

for at kæmpe om de samme 

medlemmer, tror vi, det er bedre 

at arbejde sammen. 

Ved at vi slår os sammen, får vi 

også nogle dygtige kompetencer. 

Danske Busvognmænd har nogle 

rigtig dygtige medarbejdere, der 

ved en masse omkring buslovgiv-

ning og vi ved en masse omkring 

taxilovgivning og vi vil derfor få et 

langt stærkere sekretariat til gavn 

for medlemmerne og ikke mindst 

et godt netværk på tværs af hin-

anden. Vi vil også gerne være en 

forening, der er klar til at gribe den 

udvikling, som vi tror, der kommer 

på mobilitet og ny lov”, forklarede 

Trine Wollenberg videre.

Fire sektorer
Sekretariatet skal repræsentere 

fire sektorer, rutekørsel, turist-

kørsel, taxi og specialkørsel, for 

dem der kører for de regionale 

trafikselskaber. Hver sektor får sin 

egen bestyrelse med formand, 

næstformand og fire bestyrelses-

medlemmer, som agerer som en 

slags fagudvalg, hvor fremtidige 

drøftelser tager sit udgangspunkt. 

Overordnet etableres en hoved-

bestyrelse med formændene fra 

hver af de fire sektorer samt tre 

kredsformænd og en landsfor-

mand, som vil have til opgave at 

samle hovedlinjerne. 

DTRs til den tid siddende be-

styrelse vil ved fusionen indtræde 

for en 2-årig periode og udgøre 

sektorbestyrelsen for taxi.

Den endelige plan præsente-

res med Danske Busvognmænd 

som den fortsættende forening 

under arbejdstitlen, Dansk Per-

sontransport - Bus, Taxi og Limo 

med start fra 1. januar 2019.

I den nye forening vil der være 

266 busmedlemmer og 85 taxi-

medlemmer målt på de enkelte 

forretninger – store selskaber 

og vognmænd med mindre for-

retninger - I alt ca. 2.300 taxier og 

5.230 busser.

Anders Skov Jensen fra Vig Bus berettede om 
sit medlemskab af både DTR og Danske 
Busvognmænd.



Tekst og foto: Tommy Verting

Det er en fest at køre limousine 

med glade og feststemte men-

nesker. Opgaven ligger som regel 

altid i starten af en festlig anled-

ning, hvor folk er glade og for-

ventningsfulde.

”Det er sjovt at køre de store 

køretøjer. De skal manøvreres 

Alis kører festlimousine
anderledes end almindelige 

biler. Jeg går meget op i at give 

kunderne en god oplevelse med 

en ”behagelig kørsel” og i det 

hele taget yde en god service, un-

derstreger Alis Frost Nielsen, som 

er undervejs med en kørelærer-

uddannelse og har en baggrund 

som skolelærer og senest som 

skoleleder.

”Det er sjovt at se den opsigt, 

bilerne vækker, når jeg kommer 

frem og den glæde folk udviser, 

når de er med på en køretur. Det 

er starten på en god oplevelse, 

hvor kunderne skal køres til en 

glædelig begivenhed. Det kan 

være gallafest for de unge, hvor 

turen slutter på et gymnasium 

eller det kan være et bryllup. 

Jeg kommer meget omkring 

og får nogle oplevelser på spæn-

dende steder, som jeg ikke anede 

eksisterede og steder jeg ikke 

kommer normalt. Nogle ture kan 

være korte, men så kører vi som 

regel en omvej eller en lille ekstra 

tur for at kunden får en oplevelse 

ud af det. Ved gallakørsel til et 

gymnasium er vi altid mange 

Alis Frost Nielsen har kørt limousine for Dansk Limousine Center siden september 
måned sidste år og har tænkt sig at fortsætte ved siden af, at hun snart starter 
ud med sin egen kørelærerforretning. 
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limousiner på opgaven. Så sker 

det, at alle limousinerne samles 

et sted. I Helsingør er det f.eks. 

altid foran Kronborg Slot. Det er 

et fantastik syn og meget festligt 

for dem, vi kører med, men også 

for deres familie, som kommer og 

fotograferer de glade unge men-

nesker. Det er en meget positiv 

oplevelse og man kan ikke undgå 

at blive i godt humør”, fortæller 

Alis Frost Nielsen videre.

Hensynsfulde 
medtrafikanter
”Folk jeg møder på gaden og i 

trafikken er altid meget hensyns-

fulde, når man kommer kørende 

i en lang limousine. Det er ikke al-

tid lige let at parkere eller komme 

rundt med en stor limousine, 

men det møder man altid stor 

forståelse for fra andre bilister. 

De holder tilbage for mig og 

gør det med godt humør og synes 

bare, det er spændende, at der 

kommer en limousine. Nogle tager 

billeder af bilen og vinker anerken-

dende. Det synes jeg er sjovt”. 

Jobbet med at køre festlimou-

sine ligger som ofte i weekends 

og er som regel altid af tre timers 

varighed. En time til at hente bi-

len og køre frem til kunden. Selve 

køreturen for kunden er som of-

test af en times varighed og den 

sidste time går med at køre hjem 

Dansk Limousine Center har 42 specielle køretøjer, hvoraf de fleste er lange stretch limousiner på mellem 9,7 og 11 meter fordelt på bilmærkerne Hummer, Chrysler og Porsche i farverne hvid, 
sort lyserød og pink.

til garagen og aflevere bilen. Som 

limousinechauffør skal man ikke 

vaske og rengøre bilen. Der er der 

personale i garagen, der gør. 
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Et tilbud om spritny teknologi og 

kontingent til under halv pris giver 

vognmænd med nye tilladelser til 

erhvervsmæssig persontransport 

del i stor kørselsmængde i det 

øst- og sydjyske.

 Aarhus og Horsens Taxa ar-

bejder lige nu på at åbne for vogn-

mænd på nye tilladelser til erhvervs-

mæssig persontransport, som vil 

kunne få del i den kørsel, selskabet 

har - men til et kontingent svarende 

til under det halve af, hvad med-

ejerne af den bagved liggende 

taxiforening betaler.

”Aarhus og Horsens Taxa mang-

ler bestemt ikke kørsel. Tværtimod. 

Cirka 70 procent af turene i vore 

biler består af radioture og kontrakt-

kørsel. I spidsbelastningsperioder 

morgen og eftermiddag og i week-

ender har vi så meget at køre 

med, at bilerne har svært ved at 

følge med efterspørgslen. Og de 

kunne sælge endnu mere.

Vores salgsafdeling har ved 

flere lejligheder været nødt til at 

takke nej til fast kørsel, som ligger 

i morgen og eftermiddagstimerne, 

fordi vi ganske enkelt ikke har 

kapaciteten til at kunne sikre le-

vering”, fortæller administrerende 

direktør i Aarhus og Horsens Taxa, 

Astrid Donnerborg. 

Aarhus og Horsens Taxa barsler 
med lavpriskontingent til vogn-
mænd med nye tilladelser

 Derfor arbejder taxiselskabet nu 

på at åbne for flere vognmænd 

på nye tilladelser, som vil kunne 

få del i den kørsel, selskabet har 

– men til et kontingent svarende 

til under det halve af, hvad med-

ejerne betaler.

 ”Vores nye kontingenttype 

”nettokontingentet” kommer til 

at ligge på omkring 3.500 kroner 

pr. måned. Til gengæld får disse 

vognmænd kun de radioture 

ud i bilerne, som ikke er afsat til 

vores medejeres vogne inden for 

få minutter. Det vil sige, at vores 

medejere får tilbudt turene først, 

men i de timer, hvor vi har mest 

travlt, vil nettovognmænd også 

få del i radioturene”, fortæller 

direktøren.

 Gode muligheder for 
nye og eksisterende 
vognmænd
Astrid Donnerborg mener, at 

nettokontingentet vil være en god 

løsning for nye vognmænd, som 

gerne vil i gang hurtigt og billigt.

 ”Der er bestemt også fordele 

for nogle af dem, som kører for 

andre selskaber, der har langt 

mindre kontraktkørsel og færre 

radioture, end vi har. For gade-

turene er jo lige tilgængelige for 

alle”, siger hun.

 I øjeblikket har Aarhus og 

Horsens Taxa over 200 tilknyttede 

biler, men Astrid Donnerborg vil 

ikke sætte tal på, hvor mange nye 



tilladelser selskabet vil optage.

 ”Vi har ingen planer om at 

optage flere, end vi har indtje-

ningsgrundlag til. Vi vil være det 

bedste selskab at være vogn-

mand i, og derfor har vi skarpt øje 

på, at vi tilpasser vores forretning 

til markedet og den tilgængelige 

kørsel”, fortæller hun. 

 

Ny trådløs teknologi i alle 
biler
Aarhus og Horsens Taxa har netop 

investeret i nyt taxameter-anlæg, 

som bliver monteret i alle biler 

henover sommeren. Anlægget 

lever op til alle datakrav i lov-

givningen og fungerer trådløst i 

bilerne. Alle nye biler bliver også 

monteret med den nye teknologi. 

 ”Vi ser mange muligheder 

i det samlede koncept, og vi 

forestiller os, at det kan være in-

teressant for andre taxiselskaber, 

der ser sig om efter en seriøs og 

professionel samarbejdspartner. 

De kan jo fint passe deres egen 

forretning i det område, de tilhø-

rer, men blive koblet op på vores 

anlæg og nyde godt af de aftaler, 

vi har med erhvervskunder”, siger 

Astrid Donnerborg.

 Fakta om Aarhus og Horsens Taxa

•	 Koncernen	Aarhus	og	Horsens	Taxa	består	af	fire	selskaber:	
	 Foreningen	Taxa	(Økonomisk	Forening),	Taxas	Kundecenter	
	 (Bestillingskontoret),	Jysk	Taxi	og	Komplementarselskabet	AAT.
•				Aarhus	og	Horsens	Taxa	har	en	samlet	vognpark	på	mere	end	200	biler.		
•				Cirka	70	%	af	omsætningen	i	bilerne	kommer	fra	bestilte	ture	og	
	 kontraktkørsel.
•				Selskabet	har	vendt	et	millionunderskud	til	et	millionoverskud,	og	
	 koncernen	leverer	med	årsregnskaberne	for	2017	for	tredje	år	i	
	 træk	et	millionoverskud	efter	et	millionunderskud	i	2014.	
	 Medejernes	egenkapital	pr.	bevilling	er	i	samme	periode	steget	
	 87	procent.
•				I	sommeren	2018	får	samtlige	vogne	i	virksomheden	monteret	nye	
	 taxametre	og	nye	dankortterminaler,		ligesom	alle	biler	bliver	udsty-
	 ret	med	den	nyeste	elektroniske	løsning	på	tablets,	som	lever	fuldt	
	 ud	op		til	alle	datakrav	i	den	nye	taxilov.	

Brugte biler uden afgift sælges

Vognmandskontoret Drejervej 10 • 2400 København NV • Tlf. 35 83 82 82

med TAXA 4x35-udstyr og folie

Mercedes-Benz E200 Edition, 19/8-2016, st.car. aut. 
km 215.000. Pris kr. 140.000,-

Renault Talisman 160 sport, 21/12-2016, km. 125.000. 
Pris kr. 110.000,-

"Vi vil være det bedste selskab at være vogn-
mand i. Derfor har vi skarpt øje på, at 
vi tilpasser vores forretning til markedet 
og den tilgængelige kørsel”, fortæller Astrid 
Donnerborg. 
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Tekst og foto: Tommy Verting

Efter ca. 20 års fravær og en 

længere periode med SIM Læge-

kørsel for Region Sjælland og Re-

gion Syddanmark er Stig Israelsen 

Stig Israelsen tilbage som 
formand for Greve-Solrød Taxi

tilbage som formand for Greve-

Solrød Taxi. Han er meget bevidst 

om, at branchen står foran en 

enorm stor forandring og er klar til 

at tage udfordringen op og handle 

på vognmændenes vegne.

”Per Saaby - vores mange-

årige formand, meddelte op til 

forårets generalforsamling, at 

han af helbredsmæssige årsager 

ønskede at gå af som formand. 

Per Saaby kontaktede mig og 

anbefalede mig at stille op som 

formand. Jeg sagde ja og efter 

et kampvalg med en kollega var 

der flertal for, at det skulle være 

mig”, fortæller Stig Israelsen, som 

i en kort tid - efter sin seneste 

formandsperiode i slutningen af 

halvfemserne, var direktør for det 

daværende Vest Taxa, men blev 

ramt af cancer og stress.

”Jeg fik en svulst og måtte 

sige fra som direktør for Vest 

Taxa, men jeg kom mig temme-

lig hurtigt og begyndte at køre 

sygetransport i nogle år. Jeg fik 

dog et tilbagefald og endnu en 

svulst måtte fjernes og jeg måtte 

igennem en kemokur. 

I 2007 blev jeg kontaktet af en 

kollega, Ivan Møller, fra Køge Taxa, 

som havde en idé til at etablere 

et selskab til at varetage al læge-

vagtskørsel for Region Sjælland. 

Jeg sagde ja og sammen etab-

lerede vi SIM Lægekørsel, hvor vi 

med 20 biler udførte al Region 

Sjællands lægevagtskørsel fra 

2008 og i perioden fra 2012 til 

2016 kørte vi også med 35 biler 

for Region Syddanmark på Fyn 

og i Sønderjylland. Jeg stod for 

økonomi og vagtskemaer, mens 

Ivan Møller tog sig af vognparken. 

I Region Syd havde vi en ansat 

Stig Israelsen forventer at Greve-Solrød 
Taxi enten bliver opkøbt eller fusionerer.
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VolvoCars.dk

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

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

prøv de nye Volvo S90 & V90

premium taxi! 

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

Af Tommy Verting

Ærø Kommune har netop afsat 

et millionbeløb til at opretholde 

lokal taxidækning på øen. Så langt 

er man endnu ikke i de politiske 

overvejelser i Jammerbugt Kom-

mune, men lokalpolitikerne fryg-

ter at taxierne søger mod Aalborg, 

når vognmændenes kommunale 

taxitilladelser er blevet konverteret 

Ny taxilov – En udfordring for 
Jammerbugt Kommune

til tilladelser til erhvervsmæssig 

personbefordring.

Det kom frem på det seneste 

kommunalbestyrelsesmøde i Jam-

merbugt Kommune, hvor det blev 

besluttet at overdrage administra-

tionen af taxi-området til Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen med 

virkning fra 1. november 2018.

Taxavognmændene indkaldes 

til et orienteringsmøde den 

15. maj, hvor politikerne vil opfor-

dre vognmændene til fortsat at 

betjene nærområdet og ikke bare 

søge mod Aalborg, fordi der er 

flere penge at hente. Afslutnings-

vis lød det ifølge Nordjyske fra en 

af lokalpolitikerne: 

”Det her er nok desværre et 

løb, der er kørt -uden at vi over-

hovedet har været involveret i det”.

Jammerbugt Kommune har 

mulighed for at lave et udbud for 

taxikørsel i et bestemt afgrænset 

geografisk område og inden for 

fastsatte tidspunkter. Kommunen 

skal betale de vindende vognmænd 

for at udføre en vagtordning.

Brønderslev, Hjørring, Thisted 

og Vesthimmerlands kommuner 

har alle besluttet at overdrage 

administrationen af taxi-området 

til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
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til at varetage vores interesser”, 

fortæller Stig Israelsen videre. 

I dag har Stig Israelsen to taxier 

tilsluttet Greve-Solrød Taxi og fem 

biler på OST-tilladelser, der udfører 

variabel kørsel for Region Sjæl-

land. Han mener, at branchen er 

gået død i mange henseender:

”Der er ingen penge i flextrafik 

og der er ingen penge i taxibran-

chen. Med alle de nye taxivogn-

mænd bliver det et ragnarok med 

alt for mange taxier i Storkøben-

havn og efterhånden vil de også 

brede sig ud over vores område. 

Timepriserne på flexkørsel 

er i bund. Hvilken interesse har 

samfundet i at lade en pensionist 

slå sig ned som flex-vognmand til 

180 kroner i timen. Han stjæler 

fra dem, der skal brødføde en 

familie og som forsøger at drive 

en forretning og han tjener jo 

selv kun 50 kroner i timen ved 

at køre til den pris. Det koster jo 

125 kroner i timen at drive en 

bil. Oven i kommer udgift til en 

chauffør til knap 200 pr. time, 

så der er langt ned til de priser, 

der bliver budt ind med i dag på 

mellem 186-210 kroner pr. time”, 

fastslår Stig Israelsen, som ser 

frem til, at paragraf 10 i den nye 

lov om ordnede forhold  kom-

mer i anvendelse. Særligt fordi 

repræsentanter fra trafikselska-

berne ved enhver lejlighed over 

for vognmændene altid har talt 

priserne ned. Personligt kender 

Stig Israelsen de første 20 pensio-

nister, der kører til underbetaling 

på timepriser på mellem 186-

210 kroner.

Fusioneret eller opkøbt
Stig Israelsen følger dagligt udvik-

lingen i branchen om, hvem der 

fusionerer eller bliver opkøbt. 

Han forventer, at alle vognmænd 

i Greve-Solrød Taxi konverterer 

deres tilladelser, men har endnu 

ikke et bud på, hvornår det sker. 

Det lokale taxinævn er som 

sådan nedlagt og der er pt. kun 

en enkelt person, der udfører de 

nødvendigste opgaver.

”Vi holder ugentlige møder 

og forventer også at blive opkøbt 

på et tidspunkt. Alternativt indgår 

vi et samarbejde med en af de 

tre centraler i Storkøbenhavn 

eller med nogle selskaber syd 

for vores område”, lyder et gæt 

fra Stig Israelsen, som tilbage i 

halvfemserne var i lignende for-

handlinger med det daværende 

Taxa Selandia - et samarbejde 

mellem Køge Taxa, Roskilde Taxa, 

Holbæk Taxa. 

Stig Israelsen arbejdede den-

gang for, at alle taxier på Sjælland 

skulle samles under én samlet 

central, men ingen bakkede op 

om hans ideer. Det betød den-

gang meget for mange af de 

enkelte selskaber, at der stod 

deres eget navn på døren. Det 

resulterede i, at Greve-Solrød 

Taxi droppede Taxa Selandia og 

byggede deres eget domicil, som 

stadig fungerer på Silovej i Solrød.

Greve-Solrød Taxi tæller i dag 

34 biler og har kontrakt på kom-

munal kørsel for Greve, Solrød og 

Køge Kommuner. For at kunne løse 

opgaverne trækker Greve-Solrød 

Taxi morgen og eftermiddag me-

get på de omkringliggende store 

og små vognmandsforretninger. 
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Tekst og foto: Tommy Verting

Vognmænd med nye tilladelser 

til erhvervsmæssig personbefor-

dring eller konverterede taxitil-

ladelser, skal efter paragraf 10 

Vognmænd på nye tilladelser 
risikerer bøder på 35.000 kroner 
for ikke at overholde overenskomst

i den nye taxilov overholde en 

overenskomst, men alligevel er 

det for nuværende forbavsende 

få vognmænd i Region Hoved-

staden, der har rettet henven-

delse 3F-Københavns Chauffører. 

Det fortæller faglig konsulent i 

3F-Københavns Chauffører, Bo 

Weye. Han er overrasket over, at 

få vognmænd har reageret på 

en skrivelse, der blev sendt ud i 

januar og nu efter første lodtræk-

ningsrunde igen i marts og april 

måned, med særligt øje for de 

vognmænd, der har fået tildelt 

mere end en enkelt af de nye 

tilladelser til erhvervsmæssig per-

sontransport samt de vognmænd, 

Er man som vognmand allerede medlem af 
en dansk arbejdsgiverforening og dermed i 
forvejen omfattet af en repræsentativ lands-
dækkende kollektiv overenskomst, anmoder 
Bo Weye de pågældende vognmænd at 
fremsende dokumentation herfor. I modsat 
fald anbefaler 3F-Københavns Chauffører, at 
der tegnes en overenskomst med dem.
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Historien lokker mange til taxifa-

get, men det er slet ikke længere 

så lukrativt at få sin egen taxitilla-

delse. Det mener faglig konsulent 

i 3F-Københavns Chauffører, Bo 

Weye. Han advarer om, at det at 

få sin egen tilladelse til at køre 

taxi, ikke længere er så lukrativt, 

som det i mange år har været. 

"Med et frit marked bliver ad-

gangen til taximarkedet nem, 

men de kommer ikke længere til 

en sikker havn, som de gjorde i 

gamle dage", advarer Bo Weye og 

fortsætter: 

”Chauffører skal ikke længere 

vente knap 20 år på at få sin 

egen tilladelse og forhistorien gør 

det stadig attraktivt for mange. 

Men der er en lang større økono-

misk risiko forbundet med det at 

være selvstændig taxivognmand, 

end der tidligere har været. De 

kommende taxivognmænd, som 

jeg vil betegne som ”falske selv-

stændige”, ender med at sidde 

med en stor gæld på grund af 

Falske selvstændige!
dyr bil, høj pladsleje og lave 

taximeterpriser og deraf lange 

arbejdstider. 

I et frit marked, som branchen 

er på vej over i, er der måske ikke 

længere den omsætning, de tro-

ede de kunne få fingrene i, som 

da markedet var reguleret. Som 

chauffører var de lønmodtagere 

med adgang til løn under sygdom 

og feriepenge. Og de chauffører, 

der arbejdede hos en vognmand 

med overenskomst, var sikret 

en pensionsopsparing - Noget 

alle nu fremadrettet skulle være 

sikret via paragraf 10”, forklarer Bo 

Weye videre. 

”Chauffører - der nu er blevet 

vognmænd, forventer, de kan 

bibeholde de høje taximeterpriser 

og tror sagtens, de kan holde en 

høj omsætning og kort arbejds-

tid, lave en god forretning og 

blive mere velhavende med en 

forretning, der vil blive ved med 

at vokse. Nu er de jo endelig 

kommet til fadet efter mange års 

der har konverteret deres taxitilla-

delser til tillader til erhvervsmæs-

sig personbefordring.

Bo Weye undrer sig især, fordi 

den nye lov foreskriver bødestør-

relser på 35.000 kroner for ikke 

at overholde lovgivningen.

”Vi har givet de pågældende 

vognmænd en svarfrist på ca. tre 

uger. 3F er absolut ikke interes-

seret i at slå folk oven i hovedet, 

men det er trods alt bedre, at 

vognmændene kommer i dialog 

med os, inden de risikerer bøder 

fra myndighedernes side, men 

det er påfaldende meget få af de 

ca. 1.000 vognmænd, der har 

reageret”, konstaterer Bo Weye.

”Jeg er med på, at vi kommer 

fra et system, der har virket i 44 

år, men nu har branchen fået tre 

år til at tilpasse sig til nye tider 

med fri konkurrence og i takt 

med, at vognmændene  konver-

terer deres taxitilladelser til de nye 

tilladelser til erhvervsmæssig per-

sontransport, skal de overholde 

paragraf 10 i den nye taxilov. 

Det betyder, at alle vognmænd 

med ansatte, skal tegne over-

enskomst og da chaufførerne 

udfører arbejde, der hører under 

3F´s overenskomstområde, er 

det i Region Hovedstaden 3F-

Københavns Chauffører, de skal 

indgå en aftale med”, fortæller Bo 

Weye.

ventetid, men markedet er nu lige 

pludselig blevet meget ander-

ledes – især fordi, der nu bliver 

mange om buddet og variable 

priser. De glemmer ganske enkelt, 

at taxibranchen ikke længere er et  

monopol med begrænset adgang 

og automiske prisstigninger. Der 

er en overhængende risiko for, 

at ønsket om selvstændighed 

for mange ender i dårligere løn 

og arbejdsvilkår, end da de var 

chauffører og sikret af en over-

enskomst. Vi har set det samme 

på varevognsområdet og inden 

for flextrafik”, lyder advarslen fra 

Bo Weye.
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Af Tommy Verting

Movia har ligesom Sydtrafik og 

Midttrafik indarbejdet en op-

stramning af krav til løn- og 

arbejdsvilkår for ansatte chauffører 

i kommende udbud. Kravene 

svarer til de krav vognmænd med 

nye tilladelser skal opfylde efter 

paragraf 10 i den nye taxilov for 

at få og opretholde en tilladelse til 

erhvervsmæssig persontransport.

Hos Movia kommer de skær-

pede betingelser i anvendelse 

første gang med FV8 - udbud om 

variabel kørsel, med frist den 23. 

maj 2018 og betingelserne gæl-

der alle vognmænd, uanset om 

de kører på OST-tilladelser eller 

andre tilladelser udstedt efter den 

gamle taxilov.

Johnny Madsen, direktør i DNT 

Orienteringsmøde hos 3F – Købehavns Chauffører

Vognmænd risikerer at blive 
udelukket fra Movia-udbud om 
variabel kørsel

- Det Nye Trafikselskab, er ikke 

overbevist om, at alle vognmænd 

er klædt på til at byde på FV8 

efter de nye regler og har derfor 

i samarbejde med 3F - Køben-

havns Chauffører taget initiativ til 

et informationsmøde, som afhol-

des hos 3F - Københavns Chauf-

fører mandag den 14. maj klok-

ken 14.00. 

”Vi kender mange vognmænd, 

som har forskellige typer af ansæt-

telsesaftaler. De kan meget vel 

være forkerte og dermed bliver 

de udelukket fra at byde på FV8. 

Det kan især ramme dem, der 

byder ind med en for lav time-

pris”, fortæller Johnny Madsen og 

uddyber:

 ”Hvis vognmændene byder 

ind med en for lav timepris, for at 

være sikker på at få kørsel, kan de 

nu risikere at miste hele vognlø-

bet, fordi der fremover bl.a. skal 

være penge til at betale chauf-

førerne pension”, advarer Johnny 

Madsen.

Chefkonsulent hos Movia, Kim 

Clausen, bekræfter at udbud om 

variabel kørsel, FV8 indeholder de 

skærpede krav efter paragraf 10 

i den nye taxilov - uanset hvilke 

tilladelser vognmændene har.

 ”Vi har ligestillet alle tilladelser 

således, at der er en fair og lige 

konkurrence og det er også vores 

forventning at priserne vil stige, 

når vognmændene skal leve op 

til krav om pensionsbetaling til 

chaufførerne”, fortæller Kim Clausen. 

Han understreger dog, at Movia 

ikke kan sætte en grænse for, hvor 

et mindstebud skal ligge for at 

komme i betragtning:

 ”Det må man ikke ved offent-

lige udbud”, siger Kim Clausen.

Movia har afholdt fire infor-

mationsmøder i april måned om 

ændringerne og der vil i løbet af 

indeværende år blive foretaget 

kontrol af 20 vognmænd.

Orienteringsmødet holdes 

hos 3F – Købehavns Chauffører 

på Svanevej 22 København NV. 

(Festsalen inde i gården) på man-

dag den 14. maj klokken 14.00 

og alle interesserede vognmænd 

er velkomne til at møde op og få 

klar besked om, hvordan de skal 

forholde sig.
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Det er helt sikkert billigere at skifte til Datalogistic
end at opdatere jeres gamle system

 
- Punktum!

Snup røret - ring 5050 5107 eller mail olsen@datalogistic.eu

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107 

Opfylder kravene i den nye taxilov
 - Basta!
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Ankomst Afgang  Skib
09-05-2018 0800 09-05-2018 1600 Costa Magica
09-05-2018 2300 10-05-2018 1100 Pacific
10-05-2018 0500 10-05-2018 1800 Regal Princess
10-05-2018 0500 10-05-2018 1800 Maureen S.
10-05-2018 0600 11-05-2018 0200 Scorpius
10-05-2018 0700 10-05-2018 1600 Celebrity Silhouette
10-05-2018 0700 10-05-2018 1700 Zuiderdam
10-05-2018 0730 10-05-2018 2200 Viking Sea
10-05-2018 1430 10-05-2018 2200 OOCL Rauma
11-05-2018 0700 11-05-2018 1700 Norwegian Breakaway
11-05-2018 2030 12-05-2018 2300 Braemar
12-05-2018 0700 12-05-2018 1800 Lantau Arrow
12-05-2018 1200 12-05-2018 1900 Aidacara
12-05-2018 1200 13-05-2018 0600 Beltnes
12-05-2018 1200 12-05-2018 1900 AIDAbella
12-05-2018 1700 13-05-2018 1400 Splittnes
13-05-2018 0700 13-05-2018 1700 Serenade of the Seas
13-05-2018 0800 13-05-2018 1700 MSC Preziosa
13-05-2018 0930 13-05-2018 1830 Brilliance of the Seas
14-05-2018 0700 14-05-2018 1600 Queen Elizabeth
14-05-2018 0800 14-05-2018 1700 Mein Schiff 4
14-05-2018 1300 14-05-2018 2200 Saga Sapphire
17-05-2018 0500 17-05-2018 1600 Maureen S.
17-05-2018 0900 17-05-2018 1800 Costa Favolosa
17-05-2018 1300 17-05-2018 2000 AIDAdiva

Ankomst Afgang  Skib
18-05-2018 0800 18-05-2018 1800 AIDAluna
18-05-2018 0800 18-05-2018 1800 Le Soleal
18-05-2018 0800 18-05-2018 1700 Mein Schiff One
18-05-2018 0800 18-05-2018 1800 MSC Orchestra
19-05-2018 0800 19-05-2018 1600 Columbus
19-05-2018 1000 19-05-2018 1900 AIDAbella
20-05-2018 0500 22-05-2018 1500 Ingeborg Pilot
20-05-2018 0700 20-05-2018 1700 Zuiderdam
20-05-2018 0700 20-05-2018 1700 Serenade of the Seas
20-05-2018 0700 20-05-2018 1700 Norwegian Breakaway
20-05-2018 0800 20-05-2018 1700 MSC Preziosa
20-05-2018 0830 20-05-2018 2200 Viking Sea
20-05-2018 1200 20-05-2018 1900 AIDAluna
21-05-2018 0500 21-05-2018 1800 Regal Princess
21-05-2018 0700 21-05-2018 2200 Variety Voyager
21-05-2018 0730 21-05-2018 1800 Viking Sky
22-05-2018 0700 22-05-2018 1600 Koningsdam
22-05-2018 0800 22-05-2018 1800 Aurora
22-05-2018 0900 22-05-2018 1630 Magellan
24-05-2018 0830 24-05-2018 2200 Viking Sun
25-05-2018 0700 25-05-2018 2130 Clio
26-05-2018 0600 26-05-2018 1815 Astor
26-05-2018 0700 26-05-2018 1800 Aidacara
26-05-2018 1000 29-05-2018 1000 Cephee
26-05-2018 1000 29-05-2018 1000 Aigle

Ankomst- og afgang
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Ankomst Afgang  Skib
27-05-2018 0700 27-05-2018 1700 Serenade of the Seas
27-05-2018 0800 27-05-2018 1700 MSC Preziosa
27-05-2018 1300 27-05-2018 2000 AIDAdiva
28-05-2018 1100 28-05-2018 1900 AIDAaura
28-05-2018 1400 29-05-2018 2300 Celebrity Silhouette
29-05-2018 0700 29-05-2018 1700 Norwegian Breakaway
29-05-2018 0800 29-05-2018 1800 MSC Orchestra
29-05-2018 0900 30-05-2018 0400 Sapphire Princess
30-05-2018 0800 30-05-2018 1700 Mein Schiff 4
31-05-2018 0800 31-05-2018 1700 Mein Schiff One
31-05-2018 0830 31-05-2018 1800 Viking Sky
31-05-2018 0900 31-05-2018 1700 Costa Favolosa
01-06-2018 0200 01-06-2018 1100 Copernicus
01-06-2018 0500 01-06-2018 1800 Regal Princess
01-06-2018 0700 01-06-2018 1800 Marella Discovery
01-06-2018 0800 01-06-2018 1730 Le Soleal
02-06-2018 0830 02-06-2018 1730 Costa Favolosa
02-06-2018 0830 02-06-2018 1530 Braemar
02-06-2018 1000 02-06-2018 1900 AIDAbella
03-06-2018 0700 03-06-2018 1700 Serenade of the Seas
03-06-2018 0700 03-06-2018 1700 Serenade of the Seas

Ankomst Afgang  Skib
03-06-2018 0700 03-06-2018 1700 Zuiderdam

Ankomst Afgang  Skib
03-06-2018 0800 03-06-2018 1700 MSC Preziosa
03-06-2018 0800 03-06-2018 2358 Ocean Majesty
05-06-2018 0700 05-06-2018 1600 Star Breeze
05-06-2018 0800 05-06-2018 1600 Sapphire Princess
05-06-2018 1000 05-06-2018 1800 Aidacara
05-06-2018 1300 05-06-2018 2200 Marina
06-06-2018 0900 06-06-2018 1800 Amadea
06-06-2018 0900 06-06-2018 1500 Marco Polo
06-06-2018 0900 06-06-2018 1800 Birka Stockholm
06-06-2018 0930 06-06-2018 1700 Navigator of the Seas
06-06-2018 1300 06-06-2018 2000 AIDAdiva
07-06-2018 0700 07-06-2018 1700 Norwegian Breakaway
07-06-2018 0730 07-06-2018 2200 Viking Sea
07-06-2018 1000 07-06-2018 1800 Brilliance of the Seas
08-06-2018 0800 08-06-2018 2000 Aidacara
08-06-2018 0800 08-06-2018 1900 Saga Sapphire
09-06-2018 0800 09-06-2018 1800 MSC Orchestra
09-06-2018 0830 09-06-2018 1730 Costa Favolosa
09-06-2018 0900 09-06-2018 1800 Braemar
10-06-2018 0800 10-06-2018 1700 MSC Preziosa
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Op til deadline af dette magasin 

tirsdag den 8. maj 2018 havde 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

uddelt i alt 187 af de 200 nye 

tilladelser til erhvervsmæssig 

persontransport fra lodtræknin-

gen i februar. Der er endnu ikke 

uddelt tilladelser til ansøgere fra 

ventelisten. 

Næste lodtrækning finder 

sted den 31. maj 2018. Der kan 

ansøges om tilladelser indtil 

20. maj 2018.

Gennem de seneste tre uger 

er følgende ansøgere blevet 

godkendt:

187 af de nye tilladelser er uddelt
•	 Irfan	Taj	-	København	SV.
•	 Taxa	Gül	/	Yakup	Gül	-	Helsingør
•	 Ramo	Investment	Group	ApS	/	Omar	Hasmat	
	 Khwaja	-		Herlev	2	stk.
•	 Goldruff	Handelvirksomhed	/	Qurat	Ul	Ain	-	
	 Taastrup
•	 B.	Donner	4	IVS	/	Bent	Donner	-	Vanløse	2	stk.
•	 Taxi	v/Ramiz	Ali	-	Albertslund
•	 YourCap	IVS	/	Ann-Lou	Donner	Dupont	-	Vanløse	2	stk.
•	 Vognmand	Henrik	Monrad	Severinsen	-	Allerød
•	 Safencare	ApS	/	Oussama	Abou	Weddo
•	 Taxivognmand	Khalid	J.	Sheikh	–	Brøndby	Strand
•	 Manolo	Greve	ApS	/	Allan	Abdulrazaq	Shah	-	Greve
•	 Azaad	Friends	IVS	/	Sana	Hayat	–	København	S.
•	 Taxavognmand	Metin	Celikkiran	-	Søborg
•	 B.	Donner	22	IVS	/	Bent	Donner	–	Vanløse	3	stk.
•	 Donners	Holding	ApS	/	Bent	Donner	-	Vanløse	2	stk.
•	 Taxivognmand	Vali	Omar	-	Roskilde
•	 Leif	Andersen	-	Allerød
•	 Taxavognmand	Mohammad	Afzal	–	København	N.
•	 B.	Donner	13	IVS	/	Bent	Donner	–	Vanløse
•	 Smart	Taxi	/	Nigar	Muhammad	Khan	-	Brønshøj
•	 Taxivognmand	Tahir	Afzal	–	Brønshøj
•	 Vognmand	Johan	Wulff	Ellekjær	-	Rødovre
•	 B.	Donner	8	IVS	/	Bent	Donner	–	Vanløse
•	 B.	Donner	16	IVS	//	Bent	Donner	–	Vanløse
•	 Hamid	transport	/	Hamidreza	Rezaiian	-	Hillerød
•	 Vognmand	Arshad	Javaid	2	stk.
•	 A.R	Taxa	v/Abdul	Rashid	-	Valby
•	 AN	Service/	Noreen	Baig	-	Albertslund
•	 B.	Donner	12	IVS	/	Bent	Donner	-	Vanløse
•	 Taxa	v/Kemal	Kalkan	-	Birkerød
•	 Saif	Transport	/	Waseem	Saif	Buttar	-	København	N.

•	 Vognmand	Serdal	Cokcetin	-	Helsingør
•	 Taxavognmand	Finn	Mogensen	2	stk.
•	 Jans	Taxi	3	APS	/	Jan	Britze	–	Slangerup
•	 MA	Flextrafik	ApS/	Jens	Michael	Andersen	–	Flemming
•	 Taxavognmand	Umar	Waqas	Raja	-	Brøndby
•	 Maha	/	Waqar	Hussain	–	København	Ø
•	 Taxivognmand	Recep	Kaya	–Brøndby	Strand
•	 DRIVR	6	IVS	/	Haydar	Jabbar	Shaiwandi	-	Valby
•	 B.	Donner	21	IVS	/	Bent	Donner	–	Vanløse	2	stk.
•	 B.	Donner	3	IVS	/	Bent	Donner	–	Vanløse
•	 Vognmand	Tabassum	Rafiq	–	Taastrup
•	 Vognmand	Uffe	Christensen	3	stk.
•	 BookOne	IVS	/	Ann-Lou	Donner	Dupont	–	Vanløse	2	stk.
•	 Ove's	cab	/	Ove	Thuen	–	København	N.
•	 Taxivognmand	Wahid	Mahmood	Akhtar	–	Brøndby
	 Strand	2	stk.
•	 Jesper	B.	Christiansen	-	Skodsborg
•	 Deniz	transportservice	/	Abuzer	Deniz	-	Hundested
•	 Bayindir	vognmand	v/Muslum	Bayindir	–	København	Ø.
•	 Bülow	Taxi	3	IVS		Dennis	Bülow	Donner	-	Vanløse
•	 Donner	Taxi	IVS	/	Dennis	Bülow	Donner	–	Vanløse
•	 Muhammad	Taxa	Compay	/	Tazeem	Saleem	-	Brønshøj
•	 ADD	Cars	1	IVS/	Ann-Lou	Donner	Dupont	–	Vanløse
•	 Sipra	Transport	/	Qasir	Farooq	-	Hvidovre
•	 ASW-vognmand	/	Abdi	Shidane	Yussuf	–	København	N.
•	 KL-Taxa	/	Kemal	Köylü	–	Farum
•	 Vognmand	NS	/	Nadeem	Sarwar	-	Kastrup
•	 Min	forretning	v/Christian	Jakobsen	–	København	NV.	
	 2	stk.
•	 RH	Transport	IVS	/	Rachid	Hammou-	Frederiksberg	C.	
	 3.	stk.
•	 Ismail	Tamer	-	Viby	J.
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42 konverterede 
tilladelser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

har godkendt yderligere fire virk-

somheder, der har ansøgt om til-

ladelse til at etablere kørselskon-

tor. I dag er listen med godkendte 

kørselskontorer vokset til 24.

 

De nyeste tilladelser er 
udstedt til:
•  Godis Taxi v/Jan Godi Jensen,    

    Hirtshals

• MA Flextrafik & MA Taxi  v /

 Jens Michael Andersen, 

 Flemming

• Ferritslev Taxi v/Flemming 

 Jensen

• Esbjerg Taxa Kørselskontor A/S 

 

I forvejen havde nedenstående 20 

taxiselskaber tilladelse til at sælge 

taxikørsel, der udføres på baggrund 

af tilladelser til erhvervsmæssig

persontransport i hele landet:

• DPT Flextransport ApS, 

 Glostrup

• Landmand Verner Larsen, 

 Bredebro

• Dantaxi Administrationen A/S, 

 Virum

• dk-taxi ApS, Randers.

• Bække Taxa & Turist ApS

• Taxa A/S, Vanløse.

4 nye tilladelser 
til kørselskontorer

  Nye tilladelser til erhvervsmæssig
  persontransport

• Foreningen Amager-Øbro Taxi 

 F.M.B.A.

• Dantaxi A/S, Virum.

• Dybvad Taxi & Minibus.

• HC Biler Haarby Turist v/ Kurt 

 Jensen.

•  Hirtshals Taxi & Godstransport 

 v/ Lars Dyrskjøt Andersen.

• Taxavognmand 212-275 v/ 

 Jesper Andersen, Skanderborg.

• Taxa Syd Kørselskontor A/S, 

 Odense.

• Tom Riis Jensen, Munkebo.

• Vincent Sygetransport v/

 Aravinthan Thurairajah, Randers.

• Tversted Taxi og Minibusser v/

 Else Rasmussen.

• Vognmand Carsten Secher 

 Rasmussen, Herning.

• Vognmand Sam Davidsen, 

 Lemvig.

• WaterFrontTaxi A/S, Valby.

• Taxa Syddanmark ApS, Vojens.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennem de sidste 3 uger konver-

teret yderligere 42 kommunale taxitilladelser til tilladelser til erhvervs-

mæssig persontransport. Dermed er der pt. 289 tilladelser til erhvervs-

mæssig personbefordring, hvoraf 102 er konverterede fra kommunale 

taxitilladelser.

• Mogens Møller Juhl - Middelfart

• Tom Riis Jensen – Munkebo 10 stk.

•   Angelina /Samvel Arakelovitj Tomakjan – Gråsten

•   Ansager Turist /Lars Rønbjerg Østergaard

•   Hakki Cimen – Rødovre

•  Emrullah Cosar – Odense

•  Kim Grøn – Kalundborg

•   Vejle Turisttrafik 2 stk.

•  Landmand Verner Larsen – Bredebro

•     Ole´s Taxi v/Ole Arne Pedersen – Ærøskøbing

•    Peter Larsen – Vordingborg

•  Anne Dorte Kahlke – Taastrup.

•  Taxavognmand Hamid Ali – Odense

•  Taxavognmand Mevlüt Celik – Odense NØ

•  Bente Søbro Larsen – Fredericia

•  Nevzat Özcan – Hvidovre 2 stk.

•  Ranum Taxi v/ Mogens Nielsen 3 stk.

•  Torben Jan Larsen – Odense 2 stk.

•  Taxivognmand Chaudhry Afzal - Kastrup 9 stk.

•  Taxavognmand Martin Stuhr Christensen - Svendborg
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Jesper Andersen - tidligere vogn-

mand med to biler tilknyttet Aar-

hus Taxa, har den nye tilladelse 

til at drive kørselskontor og er 

klar med et alternativ til, hvad 

der kendes i Storkøbenhavn i 

dag.

Kørselskontor med billig pladsleje og ingen radioture

Et alternativ til det bestående
”Jeg vil drive et kørselskontor 

med billig pladsleje og få eller 

ingen radioture i begyndelsen. 

På sigt er det mit håb at ar-

bejde sammen med én eller aller-

helst flere apps og ser intet pro-

blem i at ”lukke fjenden ind” blot 

samtlige formelle omstændighe-

der såsom skat, moms samt 

lønsum osv. er på plads. Jeg er 

optaget af den forretningsmæs-

sige rentabilitet og konkurrence-

situationen på sigt. 

Lige nu er der er ca. 400 Kø-

benhavnske vogne/mænd i mål-

gruppen, som stort set udeluk-

kende lever af gadeture ved 

Hovedbanegården, holdepladsen 

ved Rigshospitalet, Tivoli, Royal 

Arena, Bella Centeret, Hvidovre 

Hospital, Kongens Nytorv, utallige 
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S-togsstationer og ikke mindst 

stopture langs Amagerbrogade”, 

fortæller Jesper Andersen.

”Differenceomsætningen imel-

lem en radiotur og en gadetur er 

aldrig 0 kroner. Hvorfor betale 

skyhøj pladsleje, når vognman-

den selv finder kunderne? Vi står 

heldigvis i opgangstider med for-

nuftig efterspørgsel på gader og 

stræder, blot man er tilstede på 

de rigtige tidspunkter fredag og 

lørdag nat samt hverdage morgen 

og eftermiddag. Det skal udnyt-

tes inden antalsbegrænsningen 

forsvinder fuldstændigt om 2-3 år, 

hvor jeg frygter, markedet over-

svømmes med ledige vogne”, 

fortæller Jesper Andersen videre.

Han lover markant billigere 

pladsleje helt ned til imellem det 

halve eller en tredjedel sammen-

lignet med gammelkendte al-

ternativer.

Autolux om igen
Jesper Andersens forretningsplan 

lyder næsten som en tro kopi af  

fru Mortensens tidligere bestil-

lingskontor, Autolux, tilbage fra 

firserne og halvfemserne på 

Adelgade i København. Selv siger 

Jesper Andersen, at Autolux var 

før hans tid, men han kan godt se 

sammenfaldet.

”Jeg har i mange år ligesom 

mange andre været tvunget til at 

betale op imod 100.000 kroner 

om året i pladsleje for hver af 

mine biler i en forretning, der 

i årtier har været stillestående. 

Oveni kommer andelsbevis/de-

positum ofte i 30-80.000 kroners 

klassen. Første drifts år løber det 

nogle steder i Danmark op i 150-

180.000 kroner vel at mærke 

før man har udført én eneste tur. 

Det skal være slut nu, hvor der 

med den nye taxilov forhåbentlig 

kommer dynamik på markedet”, 

understreger Jesper Andersen. 

Autolux blev i sin tid tvangsluk-

ket af Storkøbenhavns Taxinævn, 

netop fordi der ikke blev udført 

radioture, da de tilsluttede vogn-

mænd kun ønskede at køre gade-

ture. Den form for taxiforretning 

er via den nye taxilov nu blevet 

mulig, mener Jesper Andersen.

Teknikken
Jesper Andersen har fået tilbudt 

en teknisk løsning, som efterlever 

myndighedernes nye krav. Det er 

sin sag at navigere i udbuddet og 

ikke mindst konsekvenserne af 

dette platformsvalg, mener han.

”I Danmark kommer der anta-

geligt omkring 4-6 løsninger at 

vælge imellem. Allerede nu efter 

4-5 måneder i effekt står det 

meget tydeligt, de bestående 

bestillingskontorer kommer til 

at bekoste ekstraordinært store 

BUSSER til salg
 

Vi tilbyder til omgående levering:
MB Sprintere til salg

516 med lift 19 pass. Årg. fra 2011-2016.
Helt nye busser på lager. 

Kontakt
pp busselskab A/S

Haris Bahtijarevic
Birkegårdsvej 32 - 8361 Hasselager
+4521216877 - haris@pp-bus.dk

 

beløb til at migrere sin teknik. Det 

er vigtigt for mig at finde dén løs-

ning, hvor vognmændene betaler 

for det nødvendige uden at af-

skære sig fremtidige muligheder”, 

påpeger Jesper Andersen, som 

ikke vil afvise, at der kan blive tale 

om at samarbejde med et eksi-

sterende taxiselskab, der tilbyder 

taxiture via en app - Tværtimod.
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 Langt de fleste trafikanter har sik-

kert prøvet at siddet fanget i lange 

køer på en motorvej på grund af

uheld. Nu vil Vejdirektoratet, Rigs-

politiet og Fyns Politi prøve at hjæl-

pe trafikanterne hurtigere frem.  

Fra starten af næste måned 

iværksætter de to myndigheder et 

forsøg, hvor de frem mod slutnin-

gen af 2019 vil teste effekten af 

forskellige indsatser og værktøjer, 

der kan medvirke til en hurtigere 

oprydning og genetablering af 

trafikken efter uheld på motorve-

jen tværs over Fyn.  

 I første fase af forsøget vil Vej-

direktoratet og Fyns Politi drøfte 

de redskaber og indsatser med 

de andre relevante aktører, der 

skal afprøves i forsøgsperioden. 

Mulige indsatser kan for eksem-

pel være hurtigere rekvirering af 

materiel til oprydning ved uheld, 

afprøvning af andet materiel til 

oprydning og effektivisering af 

kommunikationsgange.      

 Drøftelserne vil ske i sam-

arbejde med de andre parter, 

der også arbejder med at 

håndtere uheld på motorvejs-

nettet – blandt andet de lokale 

Nyt forsøg skal afkorte trafikkøer 
hurtigere efter uheld

redningsberedskaber og sund-

hedsberedskabet. Og de vil 

blandt andet bygge på erfaringer 

fra andre lande, hvor man har 

forsøgt at koordinere samarbejdet 

mellem myndighederne bedre for 

at reducere trafikanternes tidstab 

ved uheld.  

 ”Det er utrolig komplekst at 

rydde op efter uheld,” fortæller 

områdechef Charlotte Vithen fra 

Vejdirektoratet. ”Der er mange 

parter involveret, og de har alle 

forskellige roller, kompetencer og 

opgaver. Derfor er det vigtigt, at 

alle parter deltager i forsøget, så 

vi bedst muligt kan teste mulighe-

derne for at få ryddet motorvejen 

hurtigere efter uheld”.  

 Baggrunden for forsøget er 

blandt andet, at de hjemlige 

motorveje i disse år oplever en 

markant trafikvækst. Det sætter 

motorvejene under pres. Og det 

skaber trængselssituationer, hvor 

blot små hændelser kan være 

nok til at udløse lange trafikkøer.  

 ”Vi skal blive bedre til at få 

trafikken til at glide i en situation, 

hvor der kommer flere og flere 

biler på vejene år for år,” siger 

transport-, bygnings- og boligmi-

nister Ole Birk Olesen. ”Derfor 

er det rigtig godt, at vi gennem 

dette forsøg kan blive klogere 

på, hvordan vi hurtigere kan få 

genetableret trafikken.”  

 Der er også potentielt store 

samfundsøkonomiske gevinster 

at hente. Nye beregninger fra 

Vejdirektoratet viser, at det koster 

samfundet 700 millioner kroner 

om året, når trafikanterne sidder i 

kø på motorvejene efter uheld.  

Torben Kirketerp fra Esbjerg 
Taxa ny formand for DTR

Dansk Taxi Råd har fået ny 

formand. John Lindbom valgte 

op til forårets generalforsamling 

at meddele sin afgang efter 15 

år som formand. Ny formand er 

mangeårigt bestyrelsesmedlem i 

DTR, Torben Kirketerp fra Esbjerg 

Taxa.

Tadzudin Kasami fra Taxa Syd 

blev valgt som næstformand og 

de øvrige ledige bestyrelsesposter 

blev besat af Kim Grøn fra Ka-

lundborg Taxa, og Ulrik Fredens-

borg fra Aarhus Taxa.



I år udmøntes for sjette gang 

midler fra ’Pulje til forbedring af 

kollektiv trafik i yderområder’, og 

i den netop afsluttede ansøg-

ningsrunde har Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen modtaget 12 

ansøgninger fra kommuner og et 

trafikselskab om tilskud fra puljen.

De indkomne ansøgninger re-

præsenterer primært forbedrings-

tiltag i form af nye ruter, men der 

er også søgt til takstforsøg, flexbus-

12 ansøgninger om tilskud til 
forbedring af den kollektive trafik 
i yderområder

ser og et analyseprojekt. Der er 

ansøgt om i alt 18,6 mio. kr. 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-
sen vurderer nu ansøgnin-
gerne og sender herefter en 
indstilling til transport-, byg-
nings- og boligministeren, der 
på baggrund af indstillingen 
sammen med ordførerne fra 
forligskredsen beslutter den 
endelige tildeling af tilskud til 
de enkelte projekter. Der er 
bl.a. søgt tilskud til: 

• Forsøg med nyt Flexpendler koncept, som kørselstil-
 bud til unge uddannelsessøgende i Vejen og Aabenraa 
 Kommune 
• Forsøgsordning med gratis morgenkørsel af unge til 
 uddannelse i Vordingborg  
• Fleksible borgerrettede mobilitetstiltag i Mariagerfjord 
 Kommunes landdistrikt 
•    Udvidelse af flexbusruter i Odder Kommune  
• Pilotterminaler på Fyn og øerne 
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Taxicentret 
i Virum 
etablerer 
100 IVS-
selskaber
Det er ikke kun Donners og Capi-

tal A/S, der har øje for at etablere 

et hav af IVS-selskaber til brug at 

søge tilladelser til erhvervsmæssig 

personbefordring. To vognmænd 

fra vognmandsgaragen, Taxicen-

tret i Virumgade i Holte har etab-

leret hver 50 IVS-selskaber, der 

bærer firmanavnene TC 1001 IVS 

- TC 1050 IVS og TC 2001 IVS - 

TC 2050 IVS.

Hvert selskab fra Taxicentret 

kan søge om 20 tilladelser sva-

rende til i alt 2.000 tilladelser. 

Samlet set kan der fra Donners, 

Capital A/S og Taxicentret være 

op mod 6.000 ansøgninger på 

vej til Trafik,- Bygge- og Boligsty-

relsen, når lodtrækningen til 2. 

uddeling af tilladelser til erhvervs-

mæssig persontransport finder 

sted med udgangen af denne 

måned.

NT - Nordjyllands Tafikselskab, 

lancerer app'en MinRejseplan den 

14. maj. App'en er på lidt længere 

sigt tænkt som en afløser for den 

landsdækkende "Rejseplanen".

Det nye er, at MinRejseplan 

- foruden bus og tog, også viser 

rejser med f.eks. GoMore, cykel, 

taxi og senest taxi via MOOVE, 

som eneste taxileverandør.

Hvis en bruger af MinRejse-

plan vælger MOOVE, som 

MOOVE i MinRejseplan 
i Nordjylland fra den 
14. maj

leverandør til hele eller en del 

af rejsen, åbner MOOVE app'en 

automatisk. MinRejseplan sender 

rejse-oplysningerne til MOOVE - 

det er altså fortsat MOOVE, der 

har kundeforholdet. 

Selve taxi-delen af kørslen af-

vikles som alle andre MOOVE-

ture igennem MOOVE-Appén.

I Nordjylland lanceres den 

nye app med en massiv kam-

pagne på bl.a. tv-reklamer, sociale 

medier, bus, tog. Det forventes, 

at nordjyderne vil downloade 

app'en i stor stil og dermed for-

håbentlig tiltrække mange nye 

kunder til MOOVE.

Det er planen, at "MinRejse-

plan" lanceres i København til 

september.


