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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

Med uvished om afgift tør jeg 
ikke købe flere Mercedes-Benz

Skåne-taxivognmand advarer 
mod kapitalfonde

Protester imod sammenlægning af 
bestillingskontorerne i Sønderborg 
og Aabenraa fortsætter



ADVOKATER

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

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

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

FINANSIERING

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

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

FORENINGER/FAG.ORG.

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

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

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

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

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

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

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

VOLVO-RESERVEDELE

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

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

Taxivognmand - eller som det 

hedder på svensk, taxiåkare, 

Mikael Nilsson, har netop forladt 

et kapitalfondsejet taxiselskab og 

startet et nyt taxiselskab i sam-

arbejde med tre andre lokale 

taxivognmænd i Lomma og Bjär-

red lidt uden for Malmö i Sverige. 

Taxiselskabet hedder Lomma 

Bjärred Taxi og det er fortrinsvis 

forudbestillinger, der udføres:

”Folk ved jo i god tid, hvornår 

de skal køres til lægebehandling 

eller andre aftaler, og de ved 

også, hvornår de skal til og fra 

flyvepladsen eller til en fest, 

derfor ringer de måske en hel 

uge før og bestiller kørsel. Det 

gør det nemt for os at planlægge 

turene og ringer der en kunde, 

som vil køre her og nu, accep-

terer de altid at vente, når blot 

vi angiver en præcis tid for, 

hvornår vi kommer,” fortæller 

Mikael Nilsson,” som altid har 

sin kalenderbog med de mange 

kørselsaftaler i nærheden.

Han er glad for sin nye tilvæ-

relse som medindehaver af et 

mindre taxiselskab og erkender, 

at han skulle have startet en lig-

nende taxiforretning for mange 

år siden. Indtjeningen er tilmed 

Nyt taxiselskab satser på kørsel mod forudbestilling

bedre nu end da han kørte 

12-13 timer i et kapitalfondsejet 

taxiselskab, som i dag kræver 

20.000 - 25.000 kroner for hver 

taxi, der er tilsluttet. Markedsfø-

ringen for Mikael Nilssons nye 

taxiselskab er ikke dyr. Den for-

tages via de sociale medier, hvor 

budskabet udbredes hurtigt:

”Kunderne har taget godt 

imod os og mange fortæller, at 

de har savnet en lokal taxiforret-

ning. Meget af kommunikationen 

bilerne imellem klarer vi over 

en App, der hedder Zello, som 

fungerer som en gratis radiofor-

bindelse i et lukket system med 

rækkevidde over hele verden. 

Zello gemmer al kommunikation 

som en båndoptager og det er 

bare at trykke igen, hvis en adresse

skal gentages. Vi har desforuden 

adgang til at få ture via App´en 

Taxicaller, som mod abonne-

mentsbetaling udlodder taxiture.

Vi behøver ikke en masse ud-

styr i bilerne. I dag er det muligt 

at få taximetre med alt i et, der 

indeholder taximeter, taxi-App, 

navigation og almindelig com-

puter til at skrive på,” forklarer 

Mikael Nilsson. Han er overbe-

vist om, at yderligere ekspansion 

kun vil ske ved at tiltrække flere 

vognmænd og indgå yderligere 

samarbejdsaftaler. Han er ikke 

interesseret i at vognmandsvirk-

somheden skal vokse i kraft af 

køb af flere biler og ansættelse 

af chauffører:

”Taxiselskabet bliver kun stær-

kere af, at vi er flere vognmænd 

om at løse opgaverne i en 

Skåne-taxivognmand advarer 
mod kapitalfonde

Mikael Nilsson og hans kolleger anvender en App på deres mobiltelefon som en 
radioforbindelse.

fortsættes næste side
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forening, hvor alle bestemmer 

lige meget og har lige stor indfly-

delse. Det giver mig samtidig en 

vis frihed,” understreger Mikael 

Nilsson.

Grønne, røde og hvide 
taxitilladelser
Mikael Nilsson har kørt taxi i 

34 år og kan tydeligt huske, 

hvordan forholdene var for taxi 

i Sverige før avreguleringen i 

1990, hvor hele taximarkedet 

blev liberaliseret.

”I Malmö var der dengang 

en antalsbegrænsning på 350 

taxier, som var tilknyttet et og 

samme selskab. Der var ingen 

konkurrence, kunderne betalte 

prisen og skulle kun huske et 

enkelt telefonnummer til ”Malmö 

Taxi 70000.” Det var gode tider 

for taxichauffører og vognmænd 

i Malmö og Mikael Nilsson og 

hans kolleger så gerne, at de 

nuværende frie forhold blev er-

stattet med de tidligere regule-

rede forhold.

I Malmö blev der gjort brug 

af tre forskellige taxitilladelser 

– hvid, grøn og rød. Den almin-

delige taxitilladelse var hvid og 

den grønne tilladelse omfattede 

reservebiler, som kunne sættes 

i drift ved f.eks. længerevarende 

værkstedsophold. Den røde til-

ladelse var til ca. 100 ekstrabiler, 

som kunne få lov til at køre 

weekend og helligdage samt 

nytårsaften og midsommeraften, 

hvor der er særlig stor efter-

spørgsel på taxier.

”Efter avreguleringen kom 

der stort set et nyt taxiselskab i 

Malmö hver uge. Vi fik mini-

taxier, som ville køre til faste 

priser i byen til kun 35 kroner 

pr. tur. Andre kørte uden start-

takst og vi fik de såkaldte 

”friåkara,” som ikke er tilknyttet 

et bestillingskontor. Friåkara var 

især med til, at taximarkedet 

blev slået i stykker, fordi de groft 

udnyttede turister og andre, der 

ikke kendte til taxiforholdene i 

Malmö. Med avreguleringen har 

vi også set mange konkurser, 

hvor nye selskaber er startet op 

dagen efter med samme telefon-

nummer og de samme biler. 

Vi havde konkursryttere, som 

hverken betalte afdrag på deres 

biler, løn, skat eller noget som 

helst. Sidste år havde vi et sel-

skab med 120 biler, hvor politiet 

beslaglagde de 85 af dem, fordi 

indehaveren af selskabet havde 

sat det i system, at tjene 20-30 

millioner kroner i en fart og stikke 

af til et andet land med alle pen-

gene,” fortæller Mikael Nilsson. 

Han er dog godt klar over, at de 

lukrative forhold før avregulerin-

gen aldrig kommer tilbage, da 

der nu om dage stilles krav om 

frie konkurrenceforhold.

Advarer mod kapitalfonde
Mikael Nilsson vil gerne advare 

sine danske kolleger mod at 

komme i kløerne på kapital-

fonde.

”Kapitalfondene er risikoka-

pitalister og de spekulerer kun 

i kroner og da det kun er vogn-

mændene, der genererer penge 

til kapitalfondene, skal de holde 

sig langt væk. Der er ingen grund 

til, at vognmændene skal betale 

ekstra meget hver måned i et 

kapitalfondsejet bestillingskontor, 

hvor alle omkostninger til at 

servicere vognmændene er bar-

beret ned til mindste krone for 

at skabe overskud til kapitalister.” 

”Kapitalfonde samler alle 

bestillingskontorer i et og samme 

selskab og skiller sig af med mest 

muligt administration- og cen-

tralpersonale uden at nedsætte 

pladslejen for de deltagende 

vognmænd. I Sverige blev alle 

centralerne under Fågelviks-

gruppen samlet under kun tre 

bestillingskontorer i Stockholm, 

Göteborg og Malmö. Jeg var selv 

med i det, der engang var det 

bedste bestillingskontor i Sverige 

- Taxi Skåne. Men efter Taxi Skå-

ne blev solgt til Fågelviksgrup-

pen blev Taxi Skåne ringere og 

ringere. Den personlige service, 

hvor kunderne kunne stole på, 

at vi kom til tiden forsvandt og 

telefonkøer på 15-20 minutter 

blev almindeligt for kunderne, 

mens chaufførerne sad i bilerne 

og ventede på ture uden at 

tjene penge. Centralpersonalet 

blev pålagt mere og mere og 

måtte arbejde hårdere og hår-

dere og mange blev psykisk 

skadede og gik ned med stress.”

”Vognmændene blev pålagt 

at betale 15 procent mere og 

ved siden af blev der opkrævet 

4 procent i afgift af al kørsel på 

kredit. Fire procent er mange 

penge, når kreditkørsel udgør 

90 procent af omsætningen. I 

dag betaler vognmændene i de 

store centraler 20.000–25.000 

Det var let for Mikael Nilsson at komme i gang med et nyt selskab og udgiften for at få 
håndteret kreditkort-kørsel er kun 300 kroner i måneden.

Med blot et tryk på en App der hedder Zello, er der radioforbindelse til kollgerne. Hører 
de ikke opkaldet, trykker de bare for en gentagelse af beskeden.



kroner i måneden i 

omkostninger til centralerne 

ud af en omsætning på måske 

60.000 kroner, mens jeg i min 

nye forretning kun har en må-

nedsudgift på 300 kroner til 

Pointcard, som håndterer al 

omsætning på Credit Cards og 

sender pengene til min bank.” 

”Centralerne tjener penge 

på alt - også på chaufførernes 

beklædning og broafgiften på 

Øresund. Alt drejer sig om tal. 

Vognmæn-

dene er 

ingenting og 

kan der tjenes 

blot en enkel 

procent mere 

på besparelser, 

tæller det meget, når det drejer 

sig om milliardomsætning, og 

når vognmanden beklager sig, 

får han besked på at arbejde 

mere,” fortæller Mikael Nilsson, 

men successen for kapitalejede 

selskaber er på retur. De mister 

kunder nu: 

”Flere store erhvervskunder 

i Skåne som f.eks. Tetra Pak har 

fået øjnene op for, at det kan 

betale sig at skifte leverandør og 

jeg har hørt rygter om, at mere 

end 30 vognmænd forlader 

Malmös store fondsejede bestil-

lingskontor, Taxi Skåne, inden 

året er slut. Vognmændene 

er trætte af, at kunderne ikke 

længere stoler på Taxi Skåne. 

De svarer ikke på telefonen og 

bilerne udebliver,” pointerer 

Mikael Nilsson.

Gennem ca. 10 år lykkes det
for Fågelviksgruppen under 
ledelse af den svenske taxi-
konge, Rolf Karlsson, at op-
bygge et taxi-imperium med 
Taxi Kurir, Sverigetaxi och Taxi 
Skåne samt ca. 40 mindre 
bestillingskontorer med i alt 
ca. 5.500 taxier. 
    Rolf Karlsson solgte i 2015 
hele koncernen til den ame-
rikanske kapitalfond, H.I.G. 
Capital og ifølge Svenska 
Dagbladet var købesummen 
mellem 2–3 milliarder kroner.
    I 2016 skiftede Fågelviks-
gruppen navn til Cabonline 
Group.

Fakta

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

Kunderne vælger selv om de vil køre til fast pris 
eller efter taximeter.
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Tekst og foto: Tommy Verting

”En meget stor del af markedet 

for persontransport kan være på 

vej på fremmede hænder. Når 

et 2-cifret milliardbeløb i dollars 

investeres i en virksomhed som 

Uber, så er det fordi, der er frem-

tid i det. Mit skrækscenarie er, 

at om nogle få år, så har en 

taxichauffør en App fra Uber, 

der kommer til at hedde Tuber, 

mens en App fra Taxa hedder 

Taber. Det vil være rigtig rigtig 

beklageligt, hvis det ender så 

galt, fordi man ikke er opmærk-

som på denne samfundsudvik-

ling, hvor udenlandske kapital-

selskaber i Uber-regi, kommer 

til at stå for en meget stor del af 

persontransporten i Danmark. 

Det gælder også den offentlige 

transport, som bliver privatiseret 

over i førerløse biler, med en 

afgift på 20 procent til et uden-

landsk selskab. Taxa er lige nu 

med på en glidebane, hvor an-

dre ikke kan se uretfærdigheden 

i den helt urimelige situation, 

der er tale om, når taxa er væk 

om fem eller ti år.”

Sådan lød skrækscenariet  fra

advokat Knud Foldschack, som 

sidst i september måned i Van-

løse Kulturstation var inviteret af 

TID og BTI til at komme med 

ideer til, hvordan taxa bør rea-

gere i forhold til Uber.  

I skal nå til enighed og have 
professionelle folk til at hjælpe jer

Knud Foldschack understregede 

især over for ca. 200 fremmød-

te, at det er uhørt og urimeligt, 

at taxa og Uber skal sammenlig-

nes på uretfærdige vilkår. Taxa 

kører under et meget detaljeret 

og meget restriktivt og et meget 

meget dyrt regelsæt, mens Uber 

kører efter et ikke eksisterende 

regelsæt.  

Advokaten kom med mange 

interessante råd om, hvordan 

han syntes branchen skulle agere 

i forhold til at få stoppet Uber 

og tog afsæt i problemstillingen 

med, at Uber er populært blandt 

de unge mennesker ved at bruge

sin egen søn som eksempel:

”Min søn er 32 år og super 

liberal. Han siger til mig, at jeg 

selvfølgelig skal køre Uber. Han 

mener ikke, jeg kan sidde i radio-

programmer og være så gammel-

dags og gå imod fremskridtet,” 

fortalte Knud Foldschack og trak 

på smilebåndet. Han pointerede 

dog, at han altid blev en smule 

skeptisk, når folk kommer med 

hurtige meninger af liberal karakter.

Knud Foldschack opfordrede 

branchen til at tage alle de stik 

hjem, der ligger lige til højrebe-

net og undlade at sige, at Uber 

er dumme og at de ikke betaler  

skat.

Et super kraftigt argument er 

f.eks. at spørge, om man forsik-

ringsmæssigt kan være dækket 

for erhvervskørsel i en privatbil? 

Masser af unge mennesker sæt-

ter sig ind i en Uber-bil uden at 

have garanti for, at de er dækket 

af en forsikring. 

”Der er jo en grund til, at i som

taxivognmænd betaler nogle 

forsikringspræmier, som er 

enormt høje i forhold til, hvad 

der betales for en Uber-bil, der 

Advokat Knud Foldschack opfordrede branchen til at anlægge et anerkendelsessøgsmål ved domstolene mod Justitsministeriet.

Advokat Knud Foldschack:



TAXI DANMARK OKTOBER - 16   7 

måske kun har en almindelig 

ansvarsforsikring. Uber skilter 

med, at de har en forsikrings-

mæssig dækning på to millioner 

dollars, men hvor skal man føre

sagen, når det går galt? Skal den 

føres i America eller i Dubai, hvor 

Uber har fået nogle indskud fra 

pengestærke folk,” spurgte Knud

Foldschack og udfordrede bran-

chen i forhold til en provokeren-

de aktion over for forsikringssel-

skaberne, hvor de anmoder om 

at få en almindelig ansvarsforsik-

ring, som den Uber-chaufførerne 

kører med. Hvorfor betale mere, 

hvis de dækker lige så meget,” 

spurgte Knud Foldschack og fort-

satte med sikkerhedsspørgsmålet: 

”Kører man som kunde i en 

taxa, så kører man i en bil, der 

har været til syn og i en bil med 

en hvis form for sikkerhed. En 

Uber-kunde kan risikere at komme 

op og køre med en gammel bil, 

hvor det er længe siden, den 

har været til syn.” 

”Husk også til at sammen-

ligne de skrappe miljøkrav, der 

er over for taxier, hvor der ingen 

krav er til en gammel udslidt 

privatbil på 10 år.”

”Det der med at blive sur og 

sige de samme ting hele tiden, 

det tror jeg ikke man skal gøre. 

Jeg tror derimod, man skal være 

mere kreativ i sine udmeldinger 

og så må der vel være nogen, 

der hjælper jer som organisation 

i forhold til, at fortælle de her 

historier. Brug nogle kræfter på 

at uddanne chaufføren til at for-

tælle kunden nogle af de her 

historier og brug jeres egen re-

klamesøjle i form af taxien. 

Fortæl jeres problem og fortæl 

om uretfærdighederne i en 

folder. Kom til enighed, vis at 

der er et behov og synliggør det, 

men husk at være positive. Sørg 

for at komme i medierne, så 

ikke politikerne bare kan læne 

sig tilbage med korslagte arme. I 

skal ud med noget, der viser, at i 

er kreative og fantasifulde.” 

”Slå dørene ind og få synlig-

gjort nogle argumenter over for 

borgerne og få deres opbakning, 

så i kan få lukket munden på de 

unge liberalister, der ikke har sat 

sig ind i, hvad det handler om. 

Den største snylter på bæredyg-

tig økonomi er Uber og den 

største snylter på deleøkonomi 

er Uber, men i har det problem, 

at det er lykkedes for Uber at 

fremstille sig selv som et libe-

ralistisk fornuftigt foretagende. 

Uber er ikke deleøkonomi men 

udsugningsøkonomi. Prøv at 

tage taxas årlige omsætning på 

fem milliarder kroner og så lade 

20 procent af omsætningen gå 

ud af landet. Det er en milliard 

kroner, der forsvinder.” 

”Lad kunderne køre gratis for

100 kroner mod at høre chauf-

føren forklare om jeres virkelig-

hed i forhold om den uretfær-

dighed i er oppe imod. Husk at 

fortælle, at den danske stat og 

det danske samfund har meget 

meget større udbytte - både 

tryghedsmæssigt, økonomisk 

og uddannelsesmæssigt, ved 

at benytte Taxa i forhold til at 

benytte Uber. Husk at medtage 

nogle regnestykker, der viser, 

Der var stor interesse for at lytte til advokat Knud Foldschack, som efterfølgende svarede på spørgsmål. Herefter var der debat, hvor deltagerne kunnne stille 
spørgsmål og komme med gode ideer til repræsentanterne fra 3F, BTI, TID og de fire store bestillingskontorer.

fortsættes næste side
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”Det er fuldstændigt forargeligt, 

rigtigt grimt og så ærgerligt, at 

DTR formår at være så usynlige 

i debatten og kun kommer 

frem, når der skal kommente-

res på artikler. Det er først, når 

vi klemt helt til hjørne, at du 

som direktør for Dansk Taxi Råd 

kommer frem i medierne. DTR 

burde være meget mere på,” 

lød det fra en af deltagerne på 

taxi-stormødet om Uber i sidste 

måned, arrangeret af BTI og 

TID i fællesskab.

 De skarpe vendinger kom 

fra Flemming Kramer (billedet), 

som til daglig kører i 4x48 

hvad indtjeningen er til sam-

fundet ved at benytte Taxa i 

forhold Uber,” understregede 

Knud Foldschack. Han erkendte 

dog, at det ville være svært og 

naivt at tro, at man kan vinde 

en kamp, der vil holde begreber 

som Uber ude i fremtiden. Taxa 

skal konkurrere på ordentlige 

vilkår og være med til at bøje af 

på en liberalisering af loven. 

På et spørgsmål fra salen om 

at få lukket Ubers App, svarede 

advokaten:

”Man kan ikke gennemtvinge 

en lukning af Ubers App, før 

der er faldet en dom i Østre 

Landsret og det vil endda kræve 

lidt mere, men hvorfor anlæg-

ger i ikke et anerkendelses-

søgsmål ved domstolene mod 

Justitsministeriet, der siger, at 

de skal anerkende, at de skal 

lukke Uber, fordi det er ulovligt. 

Det kan godt være, at i ikke vil 

vinde en sådan sag, men i vil få 

enormt meget fokus på, hvad 

problemstillingen er,” sluttede 

Knud Foldschack.

DTR og de fire store bestillings-
kontorer er alt for usynlige

TaxiNord. Han efterlyste især en 

større synlighed på de sociale 

medier fra DTRs direktør, Trine 

Wollenberg og de fire store taxi-

selskaber i kampen mod Uber.

 ”De unge finder Uber på 

facebook, Instagram, Twitter og 

alle muligt andre steder som 

f.eks. bag på biografbilletter og 

på Autobutler. Men de unge 

mennesker finder intet om taxi 

på de sociale medier og tjekker 

man de fire store selskabers 

Apps, så er der ingen der topper. 

4x48 TaxiNord ligger som num-

mer 48 på listen over de mest 

downloadede Apps, som de 

unge bruger,” sagde Flemming 

Kramer og opfordrede bestil-

lingskontorerne til at ansætte 

folk, hvis de ikke selv magtede 

opgaven med at fange de unge 

mennesker på de sociale 

medier.
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Tekst og foto: Tommy Verting

I mere end et halvt år har stor-

vognmand i TAXA 4x35, Bent 

Donner, testet ikke færre end 

otte Skoda Superb i sin vogn-

park, der ellers lige siden 1969 

udelukkende har bestået af 

Mercedes-Benz biler. 

”Jeg er glad for mine nye 

Skoda-biler. Der er masser af 

plads i en Skoda Superb. Meget 

mere end der i en Mercedes-

Benz. Kunderne roser bilerne og 

bliver overraskede, når de erfa-

rer, at det ikke er en Mercedes-

Benz de i kører i, og tilmed kører 

Skoda Superb ca. 4 kilometer 

længere pr. liter dieselolie i for-

hold til mine Mercedes-biler,” 

fortæller Bent Donner, som har 

19 taxitilladelser. 14 af bilerne 

er købt efter frikørselsordningen 

blev afskaffet 1. januar 2015.

”En Skoda Superb med 150 

HK koster 212.000 kroner med 

alt udstyr og der skal ikke tilsæt-

tes AdBlue, som på Mercedes-

bilerne og de kører langt på 

bremseklodser og bremseskiver, 

så der ligger også en besparelse 

på de løbende udgifter til at ved-

ligeholde bilerne,” konkluderer 

Bent Donner, som altid har 

repareret sine taxibiler på eget 

værksted.

Frikørte biler udgjorde en 
vigtig del af forretningen
”Før var det en vigtig del af 

Storvognmand Bent Donner har købt 8 Skoda Superb

Med uvished om afgift tør jeg 
ikke købe flere Mercedes-Benz

forretningen at sælge en frikørt 

taxa, men i dag hvor frikørsels-

ordningen er væk og ingen aner, 

hvordan den nye taxilov bliver 

skruet sammen og hvad fremti-

den bringer, ser jeg anderledes 

på det at drive taxivognmands-

forretning. Jeg ønsker ikke at 

tabe penge eller stå med en stor 

gæld efterfølgende på grund af 

bilkøb. Derfor tør jeg ikke købe 

flere Mercedes-Benz til 330.000-

350.000 kroner. Der vil efter 

min mening være store chancer 

for at tabe penge på biler, hvis 

SKAT forlanger en stor pose 

penge i afgift, hver gang vi som 

vognmænd vil skifte ud i vogn-

parken. Der er jo stadig ingen, 

der kender afgiftsberegningerne 

på brugte taxier og SKAT kan for 

nuværende heller ikke svare på 

det. Så det er for en form for 

gardering, at jeg har valgt at ud-

skifte vognparken,” tilføjer Bent 

Donner og spørger:

”Hvad nu hvis SKAT f.eks. skal 

have op mod 150.000 kroner 

i afgift for en brugt Mercedes-

Benz taxa, som i forvejen har 

kostet 350.000 kroner?” 

Bent Donner suppleres i dette 

spørgsmål af sønnen Dennis 

Donner, som er taxavognmand 

med syv biler. Dennis Donner 

understreger vigtigheden i, at 

taxier skal værdisættes lavere 

end udtjente politibiler, som i 

dag afgiftsberegnes med 45 

procent af markedsværdien. 

Han håber, at SKAT vil beregne 

afgift på tidligere taxa-biler efter 

markedspris, bilens stand og 

antal kørte kilometer og satser 

på i den nærmeste fremtid, at 

få fastsat afgiften på en af hans 

biler, der er købt efter frikørsels-

ordningens ophør. Bent Donner 

forventer at få en vurdering hos 

SKAT på en af Skoda-bilerne, 

når de efter et år har rundet 

100.000 kilometer.

”Hvad nu hvis SKAT f.eks. skal have op mod 150.000 kroner i afgift for en brugt Mercedes-Benz taxa, som i forvejen har kostet 350.000 
kroner,” spørger Bent Donner.

fortsættes næste side
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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

Ændrede 
forsikringsforhold
Bent Donner er også usikker på 

værdisætningen på store taxa-

biler rent forsikringsmæssigt:

”Hvis en Mercedes-Benz til 

350.000 kroner efter et år får 

en større skade, så tror jeg ikke 

længere vi vil se så mange biler 

blive vurderet som totalskadede 

som tidligere. Bilerne vil blive 

repareret alt efter deres værdi i 

forhold til en lignende bils værdi 

i Tyskland," mener Bent Donner.

Usikkerhed omkring ny lov
Bent Donner er ikke tryg ved, 

hvad politikerne kommer op med

af indhold til en ny taxilovgivning. 

Han hilser dog muligheden for 

selskabsdrift velkommen ligesom 

han ser frem til at tilslutnings-

pligten kan blive afskaffet, men 

han er utryg ved udsigten til en 

liberalisering på antalsbegræns-

ningen:

”Hvad nu hvis antalsbegræns- 

ningen ophører efter en over-

gangsordning og alt bliver givet 

frit i fri konkurrence. Så ender 

alt i kaos ligesom i Sverige og 

København vil blive overstrøm-

met af små biler,” slutter Bent 

Donner. 

Familieforetagende med 
33 taxier
Bent Donners vognmandsfor-

retning med 19 taxitilladelser 

er i dag hjemmehørende på 

Ålekistevej i Vanløse, hvor han 

sammen med datteren Ann og 

sønnen Dennis, med hver syv 

taxitilladelser, driver værksted, 

administration og salg af biler. 

Bent Donner har otte Skoda 

Superb og en enkelt VW Touran. 

Resten af bilerne er af mærket 

Mercedes-Benz.

Storvognmand Bent Donners 8 Skada Superb-biler kører fire kilometer længere på literen end hans Mercedes-Benz taxier.
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Afdeling Jylland:   Vejstruprød Busimport ApS • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld  + 45 7456 1326
Afdeling Sjælland:  Busimport.dk Sjælland ApS • Motorgangen 13  • 2690 Karlslunde  + 45 4616 1646

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

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

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

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

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

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

Priser på 10.000-13.000 kroner 

for et vognmandskursus var ikke 

ualmindeligt for blot få år siden, 

men lige nu er prisen hos flere 

kursusudbydere nede på kun 

4.500 kroner.

Der kan være flere årsager 

til, at konkurrencen mellem 

udbydere af vognmandskurser 

har taget til. Der er over hele 

landet blevet udstedt færre 

taxitilladelser og markedet for 

OST-vognmænd er blevet 

mættet gennem de senere år, 

sideløbende med at antallet af 

kursusudbydere har taget til.

Flere chauffører har valgt at 

spare penge ved at dygtiggøre 

sig med vognmandsuddannel-

sen over nettet med mulighed 

for kun at møde op til de nød-

vendige undervisningsforløb og 

afsluttende prøver.

Teu Wong, som er den 

ansvarlige daglige leder hos 

Københavns Uddannelsescenter, 

husker godt at priserne for at 

deltage på et vognmandskursus 

lå på mere end 10.000-12.000 

kroner for 10 dages undervis-

ning med fysisk fremmøde alle 

10 dage.

Teu Wong er selvfølgelig 

ærgerlig over, at markedet har 

70 nye vognmænd i Region Hovedstaden skal på vognmandskursus

Skarp konkurrence får priser på 
vognmandskurser til at rasle ned

udviklet sig i den retning, men 

anderkender udviklingen og 

internettets fordele, hvor det 

ikke længere er nødvendigt for 

kursisterne at møde op på kur-

susstedet alle 10 undervisnings-

dage. Hun er klar til yderligere 

konkurrence og vil ikke afvise, 

at priserne kan blive presset 

yderligere, hvis et minimum af 

antal deltagere er til stede og 

færre undervisningsdage med 

”Når markedsprisen lige nu er 4.500 kroner for et vognmandskursus, så er vi også med på den pris resten af 2016,” siger den ansvarlige 
leder af Københavns Uddannelsescenter, Teu Wong. 

fysisk fremmøde. Samtidig er 

hun også spændt på udviklingen 

inden for persontransport.

”Lige nu sker der så meget 

i branchen og hvad vil det 

betyde, hvis der ikke bliver sat 

en stopper for Ubers aktiviteter 

og kommer der en liberalisering, 

hvor der slækkes på kravene til 

kvalifikationskursus og vogn-

mandsuddannelsen,” spørger 

Teu Wong, som står foran at 

blive invaderet af de 70 nyud-

klækkede vognmænd i Region 

Hovedstaden, som skal have 

erhvervet sig et vognmandskur-

sus senest 8 måneder efter de i 

den forgangne sommer fik deres 

taxitilladelse fra Taxinævnet i 

Region Hovedstaden.
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DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING

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

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

med taxisalg og service.

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

Tlf. 35 14 40 00
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Af Tommy Verting  

 

En chaufførrepræsentant og 11 

vognmænd med tilsammen 21 

vogne ud af DanTaxi Sønderborgs 

27 vogne indgav den 16. sep-

tember en protestskrivelse til 

Taxinævn Syd, som omfatter 

Sønderborg og Aabenraa Kom-

muner.

 Ud over at chauffør- og 

vognmandsgruppen proteste-

rede kraftigt imod en sammen-

lægning af bestillingskontorerne 

i Sønderborg og Aabenraa, 

ønskede de også, at Taxinævn 

Syd skulle nedlægges.

 Vognmændene ønskede, at 

Taxinævn Syd udsatte et punkt 

på nævnets dagsorden torsdag 

den 22. september om godken-

delse af vedtægter og ansvarlig 

leder for det nye bestillingskon-

tor, DanTaxi Syd, samt at den 

planlagte orientering fra DanTaxi 

over for nævnet skulle udsættes.

 Vognmændene påpegede i 

deres klageskrivelse, at vogn-

mænd i Sønderborg og Aaben-

raa ikke var blevet orienteret 

om sammenlægningen eller de 

planlagte tiltag.

 Vognmændenes forslag om 

nedlæggelse af Taxinævn Syd 

blev begrundet med, at det fæl-

les taxinævn for de to kommu-

ner ikke har haft nogen positiv 

Protester imod 
sammenlægning fortsætter

indvirkning på samarbejdet mel-

lem Sønderborg- og Aabenraa-

vognmændene og dermed på 

betjeningen af borgerne.

 Det var imidlertid sekretaria-

tets vurdering i Taxinævn Syd, at 

Taxinævn Syd ikke havde mu-

lighed for at ændre på de to 

punkter. Protestskrivelsen blev 

forelagt nævnet, men blot til 

orientering og det blev indstillet 

fra sekretariatets side, at nævnet 

blot skulle tage orienteringen 

til efterretning. Sekretariatet 

påpegede, at Taxinævn Syd ikke 

kan beslutte, hvorvidt det skal 

fortsætte eller ej. Det er alene 

de respektive byråd, der kan 

beslutte ophævelse af nævnet 

med godkendelse fra statsfor-

valtningen.

 Talsmand for gruppen, Klaus 

J. Hansen, siger i en kommen-

tar til Taxi Danmark, at vogn-

mændene og chaufførerne er 

skuffede.

”Det gik som vi forventede, 

vi blev totalt ignoreret og en del 

vognmænd er meget uforstå-

ende med hensyn til det antal 

af utilfredse vognmænd, som 

nævnet sekretariat oplyste om. 

Der var mange flere end de 11 

som nævnet oplyste om. Sekre-

tariatschefen oplyste, at nogle 

vognmænd havde henvendt sig 

om at få fjernet deres under-

skrift. Men det passer heller ikke. 

Nævnets sekretær har tillige 

skriftligt oplyst mig om, at det 

ingen betydning har for nævnet, 

hvor mange vognmænd, der 

har skrevet under i protest om 

sammenlægningen af bestil-

lingskontorerne. Det virker for os 

som om, at sekretæren har fået 

for meget magt i taxinævnet og 

hidtil har sekretæren fået held 

med, at nævnet blot tager til 

efterretning, hvad hun fremkom-

mer med. Hvad der egentlig 

bliver diskuteret på møderne 

fremgår ikke af referaterne," 

siger Klaus J. Hansen. 

Hverken han eller de mange 

kolleger forstår ikke, hvorfor både 

DanTaxi og Taxinævnet vil 

trække en uholdbar beslut-

ning ned over hovedet på de 

vognmænd, der kører til daglig 

i bestillingskontorerne. Det kan 

kun give problemer:

 ”Vi er trætte af, at DanTaxi er 

så topstyret og at der ikke bliver 

lyttet til chauffører og vogn-

mænd,” siger Klaus J. Hansen, 

som tidligere har været fremme 

med advarsler om, at der kan 

blive tale om aflevering af taxitil-

ladelser eller spontane aktio-

ner. Klaus J. Hansen erkender 

ligeledes, at der lyttes til tilbud 

om samarbejde med andre 

bestillingskontorer.

Lokal vognmandsklub
”Der findes et driftsudvalg sam-

mensat af medlemmer fra Dan-

Taxi Aalborg, DanTaxi Sønder-

borg og DanTaxi Aabenraa, 

men det er DanTaxi Aalborg, 

der suverænt dikterer, hvem 

der skal sidde i det udvalg. Vi 

udpegede selv to repræsentan-

ter til det seneste møde den 19. 

september, med det resultat, 

at John Vanggaard fra DanTaxi 

Aalborg suspenderede mødet. 

Nu vil vi så forsøge at få adgang 

til en klub af vognmænd her i 

Sønderborg, som DanTaxi i 

Aalborg anerkender som Søn-

derborgvognmændenes talerør. 

Den klub består pt. kun af 8-9 

vognmænd. Herefter vil det 

være op til forsamlingen at tage 

beslutninger efter demokrati-

ske spilleregler og vælge de 

repræsentanter til driftsudval-

get, som forsamlingen ønsker, 

uanset om det er en vognmand 

eller en chauffør,” slutter Klaus J. 

Hansen. 
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Behimo A/S

Behimo A/S
Vestermarksvej 40, Kliplev
DK-6200 Aabenraa

Tel.: +45 36 92 28 00
Fax: +45 36 92 28 04
CVR-Nr.  DK 35 03 03 28

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

Ankomst Afgang Skib Kaj Fra Til            Turn

16/10/09 08.00 16/10/09 16.00 AIDAvita LANGELINIEKAJ Kiel Oslo 
16/10/13 07.00 16/10/13 20.00 Corinthian NORDRE TOLDBOD Rønne Harlingen  x
16/12/10 07.00 16/12/10 19.00 Aurora LANGELINIEKAJ Hamburg Oslo 
16/12/18 08.30 16/12/18 22.00 Black Watch LANGELINIEKAJ Ålborg Wismar 
16/12/22 07.00 16/12/22 17.00 Arcadia LANGELINIEKAJ Göteborg Oslo 
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Ingen nye vognmænd på 
vej til Samsø

Samsøvognmand truede med at stoppe

ikke var nogen ansøgere, der 

ønskede en sommertilladelse, 

fik vi en travl sommer med kun 

fire vogne og borgmesteren ville 

så tage spørgsmålet om den 

femte tilladelse op på et møde 

i august. Jeg fortalte borgme-

steren, at hans handling ikke 

var vel begrundet og at jeg ville 

overveje at stoppe som vogn-

mand på Samsø. Borgmesteren 

var nærmest kold og gjorde det 

klart over for mig, at jeg ikke 

bare kunne komme rendende 

og få en taxitilladelse som det 

passede mig,” fortæller Ivan 

Kristensen. 

Han forstår heller ikke, 

hvorfor der lige pludselig skulle 

opslås tre tilladelser i sensom-

meren med ansøgningsfrist i 

efteråret, når der ikke var en 

eneste ansøger til sommertil-

ladelsen.

”Jeg har efterfølgende fået 

opbakning af de øvrige lokal-

politikere, virksomheder og fra 

befolkningen. Borgmesteren står 

nu alene med sine synspunkter 

og jeg fortsætter min vogn-

mandsforretning på Samsø,” 

fortæller Ivan Kristensen.

Borgmester Marcel Meijer 

mener, det er vigtigt at se sagen 

i et bredere perspektiv og skriver 

i et indlæg i Samsøposten

”I år har Samsø Kommune 

nedlagt buskørslen om lørdagen 

og erstattet den med teletaxa. 

Fra efteråret 2017 har vi planer 

om at gøre det samme på hver-

dage og søndage. Det kommer 

til at gøre taxakørsel på Samsø til 

en fantastisk forretning. Samtidig 

risikerer vi, at vi bliver meget 

afhængige af en enkelt virksom-

hedsejer. Hvis det skal blive en 

succes, kræver det, at transpor-

tøren udøver sin magtposition 

med omhu. I modsat fald håber 

jeg, at hele kommunalbestyrel-

sen vil vise ryggrad, stå sammen 

og ikke lade sig afpresse, så vi 

kan skabe gode og langvarige 

løsninger for det offentlige trafik 

på Samsø.”

Af Tommy Verting

Ivan Kristensen, som i længere 

tid har været eneste taxivogn-

mand på Samsø med fire taxitil-

ladelser, kan gå vinteren i møde 

uden konkurrence.

Et opslag om tre ledige 

tilladelser gav intet resultat. 

Samsø Kommune havde ikke 

modtaget nogle ansøgninger, 

da fristen udløb den 7. septem-

ber. Ivan Kristensen er dog ikke 

helt tilfreds med forløbet op til 

annonceringen af de tre nye 

taxitilladelser:

”I maj måned i år henvendte 

jeg mig til borgmesteren og 

fremsatte ønske om, at få 

yderligere en tilladelse slået op. 

Det fik jeg i første omgang grønt 

lys til. Borgmesteren spurgte, 

om det skulle være en som-

mertilladelse, men det afviste 

jeg og fortalte ham, at jeg selv 

ville regulere efter behovet. Jeg 

fik dog efterfølgende at vide 

af borgmesterens sekretær, at 

borgmesteren havde bestemt, 

at der kun blev opslået en som-

mertilladelse. Jeg svarede, at jeg 

ikke var interesseret i en som-

mertilladelse og at jeg derfor 

ikke ville søge tilladelsen. Jeg var 

ikke interesseret i at spendere 

op imod en halv million kroner 

på en bil, der kun kunne køre 

på en sommertilladelse. Da der 
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Af Tommy Verting 

Viceborgmester og formand 

for Teknik- og Miljøudvalget i 

Nordfyns Kommune, Franz Ro-

hde (K), var for nylig fremme i 

lokalmedier med udtalelser om, 

at han ikke kunne forstå, hvorfor 

det kunne være noget af en 

udfordring for borgerne, at få fat 

i taxi, når det samtidig forlød, at 

taxivognmændene havde svært 

ved at få tingene til at hænge 

sammen økonomisk.

Talsmanden for kommunens 

seks taxivognmænd, Niels Dam, 

som er indehaver af Søndersø 

Taxi, har tidligere forklaret til 

Taxi Danmark, at det er svært, 

at opretholde økonomien til at 

have en natchauffør til at køre 

de få ture, der er i nattetimerne, 

når kommunen fjerner grund-

laget for en fornuftig indtjening 

i dagtimerne. Det kunne nem-

mere lade sig gøre, da de lokale 

vognmænd havde opgaverne 

med skole- og ældrekørsel.

Niels Dam og hans kolleger 

var dog ikke i tvivl om, at Nord-

fyns Kommune var en smule 

uvidende om de reelle forhold 

for taxivognmændene, og var 

derfor til møde med miljø- og 

teknikudvalgsformanden sidst i 

september.

”Vi fortalte, at det dagligt er 

et problem, når der kommer 

en masse vognmænd udefra, 

der er villige til at udføre kom-

munens kørselsopgaver som 

flexkørsel til underbetaling. Vi 

kan som taxivognmænd ikke få 

det til at hænge sammen, når 

Taxivognmændene i Nordfyns 
Kommune er optimistiske

timebetalingen kommer ned 

på 270 kroner, og det er helt 

umuligt at mønstre et beredskab 

til at servicere de få kunder, der 

er i de sene aften- og natte-

timer. Det havde kommunen 

forståelse for, men modsat 

var  kommunen også bundet 

af regler om udbud. Vi fik dog 

forklaret, at vi selv mente, at vi 

kunne løse kørselsopgaverne 

inklusive administration billigere 

i forhold til, hvad det koster 

Nordfyns Kommune at benytte 

det regionale trafikselskab.

Foreløbig afventer vi så 

og ser, om der er ændringer 

i to udbud, som er på vej via 

Trafikselskabet FynBus, inden 

der så skal holdes et opfølgende 

møde,” fortæller Niels Dam.

”Vi havde et positivt møde med Nordfyns Kommune, hvor der blev lyttet til os,” forklarer Niels Dam. På billedet ses fra venstre; Hans 
Kæmpe fra Kæmpes Taxi, Keld Christiansen fra Christiansens Taxi, Lene Taagaard fra Otterup Lillebil, Niels Dam fra Søndersø Taxi og 
Charlotte Andersen fra Karstens Taxi.

 

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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I erkendelse af, at det er muligt 

for leasingselskaber at løfte 

momsen af på leasing-aftaler, 

der omhandler taxier, har in-

dehaver af Bilteam - Dansk 

Taxi Import, Johnny Frandsen, 

nu fået en aftale i stand med 

Forsikringsselskabet Trafik, der 

medfører, at momsbeløb, der er 

indeholdt på biler ikke længere 

skal forsikres.

”Trafik kommer med en ned-

sættelse af præmien på leasing-

biler, fordi de kun skal erstatte 

skader og biler med et beløb, 

der ikke indeholder moms,” 

fortæller Johnny Frandsen til Taxi 

Danmark. 

”Størrelsen på nedsættelsen 

af præmien kender jeg endnu 

ikke, men jeg er glad for, at Trafik 

har lyttet til min argumentation 

om, at en bil der f.eks. koster 

TRAFIK nedsætter 
præmien på leasing-biler til taxi

300.000 kroner fremover kun 

skal forsikres for 240.000 kro-

ner,” siger Johnny Frandsen, der 

betragter resultatet som endnu 

et godt argument for at lease en 

taxi frem for at købe.

”Det er rigtigt, at vi fremover 

tegner policer på leasing-biler, til 

reduceret præmie, fordi leasing-

selskaberne kan løfte momsen 

ved en skadessituation. Typisk 

vil der være tale en 10-procents 

besparelse i præmie for en 

gængs taxi, der kører i hoved-

stadsområdet,” fortæller direktør 

i Forsikringsselskabet Trafik, 

Claus Olund.

Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser 
september 2016

Region Hovedstaden:
Der er afleveret 5 taxitilladelser i september måned og
4 tilladelser er uddelt. 

Bjarne Leopold Petersen 01-1582    4x48 TaxiNord
Kent Bjørn 01-1429    TAXA 4x35
Alex Klet 01-1669    Taxi 4x27
Flemming Møller 01- 2601   TAXA 4x35
Holger Everland Mortensen 01- 0815   TAXA 4x35 
 
Nye vognmænd:
Barbar Sultan 01-1524 
Mazhar Iqbal 01-1528 
Erol Alce 01-1588
Aboubakr Bazi 01-1596

Aalborg 
Der er ingen afgang/tilgang i Aalborg Kommune i september

Aarhus:
Svend Thorsøe, Aarhus Taxa har afleveret 2 taxitilladelser

Udgivelse/distribution:

Taxi Danmark distribueres digitalt til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmands forretninger og rammer mere end 10.000 poten-
tielle læsere. Hertil kommer vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibus-
vognmænd, limousinevognmænd og vognmænd med OST-tilladelser. 

• Udgivelse: Ca. den 1. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.
• Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør • telefon/mobil 49 26 26 26 • taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com 
• Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 26. i måneden før • Annonce deadline: Den 25. i måneden før • telefon 49 26 26 26

Bliv abonnent på Taxi Danmarks nyheder til taxi og minibus og modtag 
et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det månedlige 
digitale magasin. Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement
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Skift til Taxi 4x27 
og få 50.000 kroner 

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

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

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


