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Utryg ved at køre taxi i 
København



ADVOKATER

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

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

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

FINANSIERING

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

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

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

FORENINGER/FAG.ORG.

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

Erhvervsskolen Nordsjælland
Find dine AMU-kurser hos os!
Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335
E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.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

ServiceCenter-Nord ApS 
Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Falkevej 19B - 3400 Hillerød 
E-mail: servicecenternord@mail.dk

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

OVERVÅGNINGSUDSTYR

Specialister i taxi video-overvågning
Scan-Team ApS 
Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

REVISION OG BOGFØRING

Accountor Denmark A/S
tidl. Dansk Bogføring & Revision ApS
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
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

TH Bogføring 
(tidl. indehaver af HT Bogføring, Torben Holm)
Tlf. 36 78 58 48 - mobil 21 42 75 44
Hammerholmen 20 C/D - 2650 Hvidovre

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

RTT
Transformervej 4, 2730 Herlev
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

To vognmænd i 4x48 TaxiNord 

har på vegne af en gruppe vogn-

mænd stævnet 4x48 TaxiNord-

ledelsen og vil have en dommer 

til at vurdere ledelsens håndte-

Stævning mod ledelsen af 
4x48 TaxiNord

ring af de interne vedtægter i 

taxiforeningen. De to vognmænd, 

Rolf Rexen og Knut-Erik Regnell 

og gruppen af vognmænd fin-

der, at ledelsen klart har brudt 

foreningens vedtægter.

”På vores forårsgeneralfor-

samling mener vi, at der skete 

en klar overtrædelse af vedtæg-

terne omkring valg af formand. 

Der blev også bevidst fra ledel-

sens side anvendt en begræns-

ning for medlemmernes valg-

deltagelse. Disse overtrædelser 

af vedtægterne vil vi have prøvet 

ved en domstol,” forklarer Knut-

Erik Regnell og han suppleres af 

Rolf Rexen:

”Vores udgangspunkt i denne 

sag er, at foreningens vedtægter 

Klik ind på www.bliv-flextrafik-vognmand.nu og 
læs mere eller ring på 70 60 58 84 for yderligere

 Bliv-flextrafik-vognmand.nu

Vi mangler vognmænd 
til garanti- og variabel kørsel  

BLIV FLEX-TRAFIK-VOGNMAND.NU

FLEX-TRAFIK

✓ Vil du gerne have din egen forretning. 
✓ Kan du lide, at aldrig to dage er ens.
✓ Er du klar til at yde en indsats

Har du en vognmand gemt i maven?
Opstart 1. oktober

Vi hjælper dig i gang..
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skal respekteres og følges. Med-

lemmerne vælger en ledelse, 

som virker i deres tillidshverv 

med en respekt for det faktum, 

at forretningen er medlemmer-

nes.”

Bunder i fusionsaftaler
”Problematikken bunder i de 

daværende fusionsaftaler, som 

4x48 TaxiNord indgik med Vest 

Taxa og Helsingør Taxa for få år 

siden, hvor det blev besluttet, at 

hele den daværende bestyrelse 

skulle blive siddende frem til den 

ordinære forårsgeneralforsam-

ling i 2014. I vedtægterne står 

der dog tydeligt, at formanden 

er på valg på ulige år og når han 

vælges i 2014 kan det derfor 

efter vore vedtægter kun være 

for et enkelt år,” understreger 

Knut-Erik Regnell og fortsætter:

”Op til forårsgeneralforsamlin-

gen i år gjorde vi ledelsen op-

mærksom på problemstillingen 

og stillede med vores egen for-

mandskandidat, men svaret fra 

ledelsen var, at der i 2015 ikke 

skulle foretages formandsvalg. 

Ledelsen havde i perioden mel-

lem generalforsamlingerne i 

2014 og 2015 foretaget ændrin- 

ger i vedtægterne uden at de 

pågældende ændringer var be-

sluttet på en generalforsamling 

og da vi gør ledelsen opmærk-

som på de ulovlige handlinger 

får vi det svar. At det var kon-

sekvensrettelser af ændringer 

af vedtægter, som tidligere var 

godkendt.”

”Jeg har personligt aldrig hørt 

om konsekvensrettelser, men 

uanset om der eksisterer et så-

dan begreb eller ej, kan der ikke 

foretages ændringer i vores ved-

tægter uden at det forud er god-

kendt af medlemmerne på en 

generalforsamling,” fastslår Rolf 

Rexen.

Dialog førte ikke til noget
Knut-Erik Regnell og Rolf Rexen 

stiller også spørgsmål ved lovlig-

heden af, at ledelsen til forårets 

generalforsamling i år begræn-

sede medlemmernes mulighed 

for at blive repræsenteret ved 

generalforsamlingen ved hjælp 

af fuldmagt.

”På den ordinære forårsgene-

ralforsamling i år sluttede 4x48 

TaxiNords formand, Lars Christi-

ansen, med at opfordre til dialog 

og tilbød en fremstrakt hånd. Vi 

valgte at prøve om tilbuddet var 

reelt og var efterfølgende til to 

møder med Lars Christiansen. 

Vores dagsorden til møderne 

var kort. Vi ville have en garanti 

for, at vores vedtægter vedrø-

Merzedes-Benz E200/E220 CDI, opgiv km. på 
kørebøger og totalkm. samt årgang, farve og pris.

Henv. Taxavognmand P. Brunskov, tlf. 4086 3831
mail: peterbrunskov@gmail.com

IKKE frikørt taxa
KØBES!

rende håndtering af fuldmagter 

bliver overholdt på fremtidige 

generalforsamlinger. Vi ville have 

sikkerhed for, at alle medlemmer 

ad den vej kan blive repræsen-

teret ved generalforsamlinger 

fremover. Det viste sig hurtigt, at 

en sådan garanti ville vi ikke få,” 

forklarer Knut-Erik Regnell videre 

og fortsætter:

”Vi var så i en situation, hvor 

vi kunne vælge at acceptere en 

ledelsesform, hvor regler og ved-

tægter tilpasses så det passer 

bedst muligt for den siddende 

ledelse. En ledelse, som slår 

hårdt ned på medlemmer med 

kritiske synspunkter. En ledelse 

der anvender personlige angreb 

og trusler om eksklusion. Men 

vi kunne også vælge at stævne 

foreningen og få en dommers 

vurdering af, hvorvidt vores le-

delse tager sig friheder i forhold 

til at arbejde både med og efter 

vores vedtægter og det har vi så 

valgt at gøre.”

Knut-Erik Regnell (tv) og Rolf Rexen har på vegne af en større gruppe vognmænd stævnet ledelsen af 4x48 TaxiNord.

4x48 TaxiNord
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Konsekvens af en dom
Rolf Rexen og Knut-Erik Regnell 

understreger, at de ikke går efter 

Lars Christiansen personligt. 

”Det er den samlede ledelse, 

der har brudt vedtægterne. 

Konsekvenserne for foreningens 

daglige ledelse frem til dommen 

er kedelige, idet beslutnings-

tagere kan gøres personligt an-

svarlige og konsekvenserne af 

en dom, der går ledelsen imod, 

vil være at forårsgeneralforsam-

lingens beslutninger er ugyldige. 

Det er dog ledelsen selv, der 

har bragt sig i denne situation,” 

understreger Rolf Rexen og 

Knut-Erik Regnell, som via deres 

advokat indbragte sagen for Ret-

ten i Lyngby den 27. juli.

Spild af foreningens tid 
og kræfter
Det er første gang i foreningens 

historie, at medlemmer anlæg-

ger sag mod deres egen fore-

ning og vi forstår ganske enkelt

ikke, hvad de egentlig vil opnå 

og hvad formålet er, med mindre 

der er tale om et personspørgs-

mål i relation til mig. Andet giver 

ikke mening, idet der jo ikke 

objektivt set er forretningsmæs-

sige begrundelser for stævnin-

gen,” siger formand for 4x48 

TaxiNord, Lars Christiansen, i en 

VolvoCars.dk

Volvo’s nye Drive-E motorer byder på fl ere hestekræfter med lavere brændstofforbrug. Faktisk præsterer
Volvo XC60 D4 190 hk, et udslip på bare 117 g/km og hele 22,2 km/l. Derudover har Volvo Taxi al den

plads, 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

kommentar og fortsætter:

”Efter vores opfattelse er 

stævningen et udtryk for mang-

lende respekt over for bestyrelse, 

medlemmer og kolleger, idet de 

jo nedgør alle de beslutninger, 

som skiftende generalforsam-

linger med overbevisende flertal 

har truffet.

Set med foreningens øjne 

kan vi nu se frem til at spilde en 

masse tid, ressourcer og penge 

til advokatbistand - helt unød-

vendigt spild af foreningens tid 

og kræfter,” understreger Lars 

Christiansen.

Det er første gang i foreningens historie, at 
medlemmer anlægger sag mod deres egen 
forening, påpeger formand for 4x48 TaxiNord,
Lars Christiansen.
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Ansvarshavende chefredaktør og 

administrerende direktør for 

Dagbladet Børsen, Anders Krab-

Johansen, kom i skarp dialog 

med flere taxifolk, efter at han 

i starten af august havde skrevet 

en leder om, at Danmark burde 

omfavne nye digitale tjenester 

som Uber og udlejningsportalen 

Airbnb. Anders Krab-Johansen skrev 

bl.a.: 

”Danmark overhales på både 

vækst og velstand, fordi der er 

begrænsninger i adgangen til frit 

at drive virksomhed. Den nye 

deleøkonomi bør håndteres 

med udgangspunkt i ordene: 

fri og lige adgang. En kørsels-

tjeneste som Uber skal kunne 

konkurrere frit med traditionelle 

taxaer, biludlejere og det danske 

samkørsels koncept Gomore."

Anders Krab-Johansen mente 

også, at det er politikere og 

myndigheders opgave at sikre, 

at det sker på lige vilkår og at 

det ikke er rimeligt, at en bran-

cheorganisation bestemmer pris 

eller serviceniveau, som det er 

tilfældet i taxabranchen. 

Anders Krab-Johansen fandt 

også, at den rationelle reaktion 

på de nye digitale tjenester er 

afregulering og at Danmark ved 

lov bør fjerne alle forhindringer 

for at drive virksomhed i Dan-

mark, som der står i grundloven. 

Politikerne bør gå forrest med 

at afmontere de regler, som 

forhindrer konkurrence fra nye 

forretningsmodeller. 

”Danmark er et overreguleret 

Søren H. Nicolaisen, formand for TID:

Uber må og skal følge reglerne der er gældende på området. Vi lever i en retsstat, hvor vi nyder 

godt af at landets love overholdes. Jeg håber inderligt, at Børsens chefredaktør kan indse fordelene 

i et sådant samfund, for både borgere og erhvervsliv. 

Først må man af politisk vej søge loven ændret. Når det er sket, 

kan man etablere sig i overensstemmelse med disse. Man kan ikke 

omvendt, etablere sig og derefter tude politikerne fulde over at loven 

ikke passer til sådan som man vil have det. En sådan adfærd må 

en retsstat gribe ind overfor. Det hedder, at tage loven i egen hånd. 

Tænk et samfund vi havde, hvis alle bare gjorde som det passede 

dem. Ikke et samfund jeg ville bryde mig om at leve i. Mon Børsen 

ville?

samfund, og det sætter os til-

bage i kapløbet om at udvikle og 

udnytte de digitale muligheder. 

I stedet for at stå i vejen, bør 

politikere og myndigheder hjælpe 

Uber med at få lige vilkår i Dan-

mark," skrev Anders Krab-

Johansen.

Mange kommentarer

Kommentarerne kom hurtigt 

fra branchen og der blev ikke 

sparet på krudtet. Taxi Danmark 

har indhentet tilladelse fra skri-

benterne til at bringe nogle af 

de kritiske kommentarer:

Hans Nyberg, Ryomgaard 
ved Aarhus

GoMore er en rigtig sam-

kørsels tjeneste ikke en 

taxa. Du kan aldrig tjene 

penge med GoMore eller 

nogen som helst anden 

af de rigtige samkørsels 

tjenester, der findes som 

BlaBlaCar eller CARMA.

Uber er ulovlig, tidligere 

transportminister Magnus 

Heunicke ved det, Trafiksty-

relsen ved det, politiet ved 

det. Hvis man overtræder 

loven, så er det ulovligt 

ligesom de domme, der 

tidligere har været fremme 

om nøjagtig samme lov-

overtrædelse. Det kaldes 

pirattaxi.

Thomas Wiigh Larsen, 
vognmand hos 4x48 
TaxiNord:

Lige vilkår er ikke lig 
med skatteunddragelse 
og social bedrageri eller 
forsikringssvindel.

Leder i Dagbladet Børsen:

Uber skal kunne konkurrere frit 
med taxi og myndighederne skal 
hjælpe Uber med at få lige vilkår
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Først får du mere 
bil for dine penge.
Så får du flere 
penge for din bil.

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

Vores teknikere specialuddannes løbende, og er konstant 

online med Volkswagen fabrikkens vidensdatabase. 

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

Og naturligvis anvender vi altid originale reservedele. 

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

Først får du mere 
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Servicerådgiver
Bjarne Funch

Taxi ansvarlig

Volkswagen Service.
Mere værd. Præcis som bilen.

Hans Nyberg, Ryomgaard ved Aarhus:

Hvordan kan en person, som er så uvidende være redaktør for landets førende erhvervsavis. 

Jeg skal minde dig om kære redaktør, at jeg allerede den 19 november 2014 - samme dag som 

Uber startede - skrev til dig og oplyste om loven i Danmark og bad jer om at som en førende avis i 

hvert fald skrive en oplysende artikel om, hvad loven siger i Danmark. Vi er trods alt foregangsland 

for samkørsel og har som det eneste land i Europa samkørsel som et punkt i loven..

Uber konkurrerer ikke frit. De konkurrerer via overtrædelser af loven.

Du skriver; "Er det i befolkningens interesse, at taxabranchen beskyttes mod fri prisdannelse af 

myndighederne? Nej, vel?"

Nej, men det er i befolkningens interesse, at vi alle beskyttes mod ulovlige virksomheder enten 

det gælder sådanne som Uber, der med løgne udgiver sig som samkørsel, men i stedet bedriver 

ulovlig pirattaxi, eller det gælder auktionshuse, der sælger ulovlige pirat møbler, eller der er internet-

sider der ulovligt lægger alle Børsens sider ud i en tjeneste, hvor alt kan læses også det som i gerne 

vil tage betalt for. 

Og så er der for øvrigt helt fri prisdannelse for taxa i Danmark bortset fra maksimums taksten, 

som er til for at beskytte for svindel med taxapriser, som det er sket i Sverige.

Det er ikke myndighederne, der bestemmer priserne. Det står ingen steder i loven, at de ikke må 

konkurrere på prisen.

Hans Nyberg, Ryomgaard 
ved Aarhus: 

Uber er ikke samkørsel. Jeg 

har lige lavet en historisk 

gennemgang over hvad det 

egentlig var, der skete da 

Uber begyndte at over-

træde loven i stort set i 

hele verden. Det burde i 

også gøre og skrive om for 

det er faktisk ret interessant. 

Faktisk begyndte Uber at 

bruge Ride Sharing som et 

navn først i april-juli 2013. 

Og samtidig begyndte de at 

overtræde loven og bruge 

privatbilister uden licens. 

Kommentarer................

Læs flere kommentarer på næste side
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Mikael Peter Reffs, taxivognmand

Jeg ved ikke hvordan du har fået opfattelsen af, det er en brancheorganisation, der sætter 

prisen på taxikørsel. Det er regionalpolitikere, der fastsætter maksimalpriser i de forskellige 

områder og dermed låser branchen. 

Man kan mene, at branchen er for låst af love og direktiver - men det berettiger ikke, at du 

direkte byder lovbrydere velkomne her i landet. 

I stedet må man arbejde politisk for en ændring af det gældende system så konkurrencen 

bliver friere. Ellers lader man en branche, der ikke selv har ønsket den restriktive politik, 

fuldstændig i stikken. Vi vil gerne konkurrere, men det må være et krav, at friheden gælder 

både for Thor og Loke, ikke kun for amerikanske spekulanter.

Henrik Messerschmidt, chauffør 4x48 TaxiNord

Konkurrence er ikke skadeligt - heller ikke for taxabranchen. 
Det skadelige er, at konkurrenten Uber ikke følger samme restriktive regelsæt, 

og så er det pludselig unfair konkurrence, hvor taxabranchen 

aldrig vil få en chance. 

Begge typer lever af at køre folk fra A til B. Begge typer har apps til 

bestilling af kørsel. Taxa kan dog også bestilles telefonisk eller via 

internet. Uber har priser der afspejler travlhed og efterspørgsel. 

Taxa har samme priser døgnet rundt - undtagen 16 timer ugentligt, 

fredag-lørdag nat. 

Uber har intet med samkørsel eller deleøkonomi at gøre, for 

chaufføren venter på at blive kontaktet af kunden. Chaufføren kører 

derhen hvor kunden skal hen - og han tjener på det, udover de fakti-

ske omkostninger forbundet med kørslen. Dermed er det at kategori-

sere som "Erhvervsmæssig personbefordring" og intet andet.

Hans Nyberg, Ryomgaard 
ved Aarhus

Uber er ikke deleøkonomi. 

Det har alle vi andre der 

har en smule evne til at 

tænke selv sagt nu i 8 

måneder i modsætning til 

alle disse latterlige journa-

lister og redaktører der har 

skyklapper for øjnene og 

ikke forstår at ny technologi 

ikke altid er god technologi.

Da Uber håndteres af men-

nesker uden respekt for 

loven og uden respekt for 

de mennesker de hverver 

til at udføre arbejdet 

så bliver det til ren 

slaveri. 

Det er hvad Uber 

er især i de mange 

amerikanske byer, 

hvor chaufførerne 

kører til takster 

der aldrig kan 

komme op på 

en normal mini-

mums timebetaling. 

Det er den ultimative 

Social Dumping. I LA ligger 

overskuddet for en UberX 

fører på max 1 dansk 

krone per km. med kunde 

i bilen. For at tjene til 50 kr. 

i timen (før skat) skal man 

altså køre konstant 50 km i 

timen i Los Angeles by.

Thomas Wiigh Larsen, vognmand hos 4x48 TaxiNord:

Uber har INTET med deleøkonomi at gøre. 

Det er hardcore business No more No less. 

Lige meget hvordan det vendes og drejes. 

Hvornår går det op for folk ?

Kommentarer................
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Tekst og foto: Tommy Verting

I oktober 2014 lukkede Nexø 

Taxi. Vognmanden, Flemming 

Kofoed Munk, måtte efter vi-

gende omsætning på grund af 

almindelig nedgang og færre 

offentlige opgaver lukke sin for-

retning med 4 biler, som han 

havde drevet siden årtusindskiftet. 

Gennem de sidste 18 måneder 

op til lukningen var der forsvun-

det kørsel for ca. tre millioner 

kroner. 

Bortset fra Pedersker Taxi i 

Åkirkeby, som drives af en ældre 

vognmand, er Taxi Nord i Allinge 

eneste landvognmandsforret-

ning tilbage på Bornholm. 

Nedgang mærker også Taxi 

Nord, efter at Bornholms Regions-

kommunes Trafikselskab, BAT, har 

samlet alle offentlige kørselsop-

gaver og har tildelt Falck kørsel 

til 12 garantibiler. Opgaverne er 

skolekørsel, patientbefordring 

og kørsel med ældre. Tilbage 

er kun de løse opgaver kaldet 

variabel kørsel, som nu er fordelt 

mellem DanTaxi i Rønne, nogle 

busvognmænd og Taxi Nord. Og 

opgaverne kan variere meget i 

omfang. 

Da Taxi Danmark var på besøg 

hos Taxi Nord en dag i juli, havde 

BAT kun tildelt Taxi Nord en 

enkelt kørsel med en ældre til 

læge og retur som forudbestil-

ling til den efterfølgende dag. 

Men tilsyneladende er det ikke 

Taxi Nord i Allinge er snart 
eneste tilbageværende 
landvognmand på Bornholm

kørsel, der mangler på en som-

merdag på solskinsøen. Telefo-

nen ringer hvert femte minut 

denne sene eftermiddag og 

ægteparret Ellen og Flemming 

Blem-Jensen har travlt med at 

planlægge afviklingen af turene. 

Så selv om der i øjeblikket ikke 

er meget kørsel for BAT, er der 

travlhed med at servicere turister. 

Svært at overleve uden 
offentlige kørselsopgaver
”På en vinterdag er der måske 

kun en enkelt eller to betalings-

ture med private kunder og vi 

er derfor stadig afhængige af 

offentlige kørselsopgaver. Før 

kørslen til 12 garantibiler kom i 

udbud og blev vundet af Falck, 

havde vi mange daglige skole-

kørsler til specialskoler, ligesom 

vore kolleger også havde deres 

opgaver. I dag er der - når det 

går godt - variabel kørsel til tre af 

vore fem biler, men vi ser frem 

til, at kørslen til garantibilerne 

kommer i udbud igen,” fortæller 

Flemming Blem-Jensen, som er 

klar til at byde næste gang. Vel 

vidende at der skal 12 biler på 

gaden for måske kun et enkelt 

år. Falck har foreløbig vundet 

opgaven for indeværende år. 

Dog kan BAT forlænge aftalen 

med op til 6 måneder. 

Statoil tank og eget 
værksted
Ellen og Flemming Blem-Jensen 

kører selv seks dage om ugen. 

Dog er Ellen Blem-Jensen først 

og fremmest beskæftiget på 

kontoret, men springer hurtigt 

ind i en bil, når det kniber med 

at få betjent alle kunder til tiden. 

Parret har tre store og to små 

biler og beskæftiger dagligt fem 

chauffører og en del afløsere.

Flemming Blem-Jensen har 

en baggrund som 1. mand i en 

isenkræmmerforretning og Ellen 

Blem-Jensen var tidligere ansat 

Indehaverne af  Taxi Nord i Allinge, Ellen og Flemming Blem-Jensen, driver deres taxivognmandsforretning, tankstation og værksted, lige 
op til den store plads, hvor der hvert år arrangeres folkemøde med over 100.000 deltagere.
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som sekretær for en ejendoms-

mægler, men i 2001 tog de 

springet og blev selvstændige 

med egen taxilandvognmands-

forretning. Forinden havde Flem-

ming Blem-Jensen kørt som af-

løser for Gert Johansen, som var 

indehaver af Gerts Taxi i Allinge og 

det var netop den taxiforretning 

Ellen og Flemming Blem-Jensen 

overtog i 2001. 

Dengang toppede indbygger-

antallet med ca. 45.000, men i 

dag er der kun 40.000 tilbage. 

Parrets to voksne børn er blandt 

dem, der har forladt Bornholm 

og stiftet familie andre steder i 

Danmark.

I 2005 fik Ellen og Flem-

ming Blem-Jensen mulighed 

for at overtage en Statoil-tank 

med butik og værksted lige op til 

den grønne plads, der hvert år 

samler i tusindvis af mennesker 

til Folkemødet.

”Vi startede ud med at have 

tre faste damer i butikken, men 

vi var alligevel meget afhængige 

af selv at deltage i driften og 

efter seks år droppede vi butik-

ken og overgik til betaling på 

standerne døgnet rundt. Værk-

stedet kører vi dog fortsat med 

to ansatte mekanikere,” fortæller 

Flemming Blem-Jensen videre. 

Han husker tydeligt forskellen 

på at være lokal vognmand i en 

lille kommune som Allinge-Gud-

hjem frem til kommunegræn-

serne blev nedbrudt i 2003.

”Vi havde aldrig overlevet, 

hvis vi kun skulle leve af at be-

tjene kunder i vores gamle kom-

muneområde i Allinge-Gudhjem 

Kommune. I dag kører vi over 

hele øen og henter og bringer 

kunder til lufthavnen i Rønne. 

Vi har også fået flere ture fra 

Svaneke-området efter at Nexø 

Taxi lukkede denne vinter, men 

det betyder også, at vi ind imel-

lem skal køre 29 km til Svaneke 

for blot at køre en lokaltur i om-

rådet. Det er surt, men vi har 

desværre ingen bestemmelser 

om tillæg for lange fremkørsler 

her på Bornholm, som det 

kendes andre steder i landet,” 

understreger Flemming Blem-

Jensen. 

I foråret tog Flemming Blem-

Jensen initiativ til en aftale med 

en lokal brugsforening om en 

fast takst for ældre borgere, der 

skulle ud og handle, men inte-

ressen var ikke tilstede og efter 

tre måneder blev aftalen lukket 

ned igen.

Assistance ved 
Folkemødet
Som bekendt har DanTaxi i Rønne 

ved det årlige Folkemøde på 

Bornholm i flere år i træk fået 

Fakta - Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og 

Aakirkeby kommuner samt Bornholms Amtskommune. Dengang var der lokale taxivognmandsforretninger i alle kommunerne, som fik lov 

at fortsætte på tilladelser, der blev fritaget for tilslutningspligten. 

I Rønne har DanTaxi siden kommunesammenlægningen vekslet mellem at rumme 10 og 17 biler. Bornholms Regionsråd afløste de 

eksisterende kommunalbestyrelser og amtsrådet. Bornholm har i dag ca. 40.000 indbyggere. 

Flemming Blem-Jensen på kontoret, hvor der stadig er radioforbindelse fra til alle bilerne, 
men siden brugen af mobiltelefoner kom på faste takster uanset forbrug, er det kun 
sjældent at kalderadioen bruges.

I 2005 overtog Ellen og Flemming 
Blem-Jensen en Statoil-tank med butik og 
værksted lige op til den grønne plads, der 
hvert år samler i tusindvis af mennesker til 
Folkemødet.
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Tekst og foto: Tommy Verting

På opfordring fra DanTaxi Born-

holms formand, Benny Jensen, 

har Erhvervs- og Beskæftigelses-

udvalget i BRK (Bornholms Regi-

onskommune) vedtaget at kigge 

på en ny fastsættelse i antal af 

taxitilladelser på øen.

Tidligere var både garantikørsel 

og servicekørsel et grundlag for 

en vurdering af antallet af taxitil-

ladelser. Denne vurdering blev 

i sin tid taget i et samarbejde 

mellem BRK og taxaerhvervet. 

I dag er en del af garantikørs-

len udskilt grundet udbud af 

kørselsopgaverne. BRK medgi-

ver, at det giver anledning til en 

drøftelse om antallet af tilladel-

ser ligger på rette niveau rent 

antalsmæssigt.

Sagen er foreløbig sendt i 

høring hos taxierhvervet samt i 

Ældrerådet og Handicaprådet, 

hvor de også skal tage stilling 

til en mulig løsning i forhold til 

at sikre en ensartet geografisk 

taxidækning på Bornholm.

Erhvervs- og Beskæftigelses-

udvalget ønsker også udtalelser 

om antallet af tilladelser skal 

ændres som følge af, at en del 

af garantikørslen nu varetages 

af udbudsvinder og om der er 

geografiske udfordringer, der 

bør tænkes ind i fremtidige til-

ladelser.

Høring om taxitilladelser 
på Bornholm

Høringsfristen er fastsat til den 

1. september 2015.

 

Tre tilladelser uddelt 
Kompetencen vedrørende taxi-

tilladelser lå tidligere ved Teknik- 

og Miljøudvalget under Born-

holms Regionskommune, som 

i november 2011 besluttede, at 

nedsætte antallet af taxitilladel-

ser på Bornholm med en enkelt 

tilladelse fra 27 til 26 tilladelser, 

hvoraf 21 tilladelser er til små 

vogne og 5 tilladelser er til store 

vogne med lift.

 Taxiområdet er nu flyttet til 

Erhvervs- og Beskæftigelsesud-

valget og varetages administra-

tivt af Center for Erhverv, uddan-

nelse og beskæftigelsesafdeling 

for Borgerservice og ydelser.

 Sidste år var taxitilladelserne 

fordelt på 13 vognmænd, hvoraf 

9 vognmænd var tilsluttet Dan-

Taxi Rønne. Syv tilladelser kørte 

uden for bestillingskontoret i 

Rønne – fordelt med fem vogne 

i Allinge, én i Pedersker og én i 

Nexø.

 Det er for længst politisk be-

sluttet, at alle ledige tilladelser 

på Bornholm bliver opslået med 

tilslutningspligt og indtil dette 

forår var der 11 tilladelser under 

bestillingskontoret, DanTaxi. Men 

først på sommeren blev der 

opslået og uddelt tre tilladelser. 

De blev uddelt bl.a. på baggrund 

af skriverier om lange ventetider 

i Nexø-området, som følge af, 

at Nexø Taxi stoppede i den 

forgangne vinter. 

Der var tre ansøgere, som 

fik en tilladelse til en stor vogn 

uden lift, samt to almindelige. 

To ansøgere var i forvejen 

vognmænd tilknyttet DanTaxi i 

Rønne. Den tredje tilladelse gik 

til en ny vognmand.

 

assistance af fra andre DanTaxi-

vognmænd på Sjælland. I år fik 

også Taxi Nord i Allinge hjælp til 

at betjene de 110.000 menne-

sker, der besøgte Folkemødet 

i år. 

”Vi blev kontaktet af en vogn-

mand og en chauffør fra 4x48 

TaxiNord, som spurgte, om de 

ikke måtte hjælpe os i dagene 

11-14- juni, hvor dette års Folke-

møde blev afviklet. De havde selv 

sørget for omstilling af taximeter 

til vores takster og havde skaffet 

overnatningsmulighed her i 

Allinge og kørte hver 12 timer i 

døgnet, mens ræset stod på fra 

onsdag aften til søndag aften. 

Det hjalp os en hel del. Vore 

tilsammen 6 biler tilbagelagde 

ikke mindre end 25.000 kilome-

ter i de 4 døgn Folkemødet va-

rede. Det var et godt økonomisk 

spark bagi,” fastslår Flemming 

Blem-Jensen.

Ellen og Flemming Blem-

Jensen kører deres landvogn-

mandsforretning på en fritagelse 

fra tilslutningspligten. De fylder 

begge 60 år til næste år og for-

venter at gå på efterløn som 

63-årige for at bruge mere tid 

på deres børnebørn. 

Når de lukker, gælder tilslut-

ningspligten alle taxivognmænd 

på Bornholm og dermed er det 

slut med lokale landvognmænd 

på solskinsøen.

Tlf. 70 20 43 01
Vævergangen 23 • 2690 Karlslunde
Husk at checke vores webside på www.auto-el-specialisten.dk

Nye konkurrencedygtige priser 
på taxamontering 

Eks. TAXA 4x35 kr. 7.900,- ekskl. moms
Ring og få byens bedste pris Taxameterværkstedet 

med over 25 års erfaring

Fakta
En taxitur om aftenen på storvogns-
takst koster fra Allinge i nord til Due-
odde i syd ca. 750 kroner. Det er en 
strækning på 40 kilometer. Timetaksten 
på Bornholm er 345 kroner.
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Frikørte         
 MERCEDES

Opkøbes
Ketilsøe Automobiler ApS • 44 99 44 44
Mobil 20 83 40 17 • 40 89 84 83 • ketilsoe.biler@mail.dk

Tekst og foto: Tommy Verting

Lone Bertelsen er et tillidsfuldt 

menneske. I årevis havde hun 

altid sat sig ind på forsædet, når 

hun prajede en taxi. Men det 

stoppede, da hun flyttede til 

København.

Lone Bertelsen havde ellers 

altid haft følelsen af, at taxi var 

et sikkert sted, hvor hun kunne 

falde i snak med taxichaufføren 

om et eller andet, når hun sad 

på forsædet som passager. 

Hun havde aldrig oplevet andet 

end at taxichaufførerne var 

professionelle i deres adfærd. 

Alle chaufførerne var flinke og 

servicemindede og ingen havde 

nogensinde gjort tilnærmelser 

eller stillet ubehagelige og nær-

Utryg ved at køre i taxi i 
København

gående spørgsmål. 

”Jeg er vokset op i Odense 

og for 8 år siden flyttede jeg til 

København. I Odense var en taxi 

et sikkert sted, hvor jeg følte mig 

tryg. Sådan er det ikke i Køben-

havn. I dag føler jeg mig mere 

sikker på gaden end i en taxi. 

Og det er især ubehageligt, når 

jeg hører klikkene fra dørene, 

når taxichaufføren slår dørlåsene 

til. Jeg føler mig fanget og bliver 

bange og jeg bliver meget op-

mærksom på, hvad der så kan 

ske,” fortæller Lone Bertelsen, 

som i dag hellere tager natbus-

sen hjem efter en festlig aften 

fremfor en taxi. 

Lone Bertelsen er ikke i tvivl 

om, hvorfor hun ofte er utryg 

ved at køre i taxi i København:

”De ubehagelige oplevelser 

med taxi i København har været 

med chauffører med anden 

etnisk baggrund. En dag satte 

jeg mig ind i en taxi uden først 

at kigge chaufføren an og ret 

hurtigt fik jeg en række spørgs-

mål af meget privat karakter. 

Chaufføren ville bl.a. vide, om 

jeg havde en kæreste og samti-

dig læner han sig så meget over 

mod mig, at han er tvunget til 

at styre bilen med strakt arm. 

Det er meget ubehageligt og jeg 

bliver meget bange og reagerer 

ved at svare meget kortfattet i et 

Lone Bertelsen kigger chaufføren an, inden hun sæt-
ter sig ind i en taxi.
”Det er vigtigt at passe på sig selv og undlade at 
gøre sig sårbar, men det føler jeg mig, når dørene 
låser sig i en taxi,” fortæller Lone Bertelsen.
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forsøg på at skifte emne og da vi 

er fremme, spørger chaufføren 

efter mit telefonnummer. Jeg 

svarer, at mit telefonnummer 

skal han ikke have.”

Lone Bertelsen er ikke racist 

og tror altid på det bedste i 

mennesker, men hun er blevet 

skeptisk efter flere ubehagelige 

oplevelser i København. I Odense 

har hun derimod aldrig oplevet 

ubehageligheder ved at køre 

med chauffører med anden 

etnisk baggrund:

”I Odense er der ingen for-

skel på at køre med chauffører 

med dansk eller anden etnisk 

baggrund. Folk af anden etnisk 

oprindelse på Fyn er mere vel-

integrerede og servicemindede. 

De er ikke påtrængende og 

grænseoverskridende.  I Odense 

føler man sig stadig sikker og 

tryg i en taxi og det er ærgerligt, 

at det ikke kan være sådan i 

København,” understreger Lone 

Bertelsen og tilføjer, at de ube-

hagelige oplevelser har fyldt 

meget i hende:

”Taxichauffører i København 

af anden etnisk baggrund går 

ikke af vejen for at sidde i bilen 

og fløjte efter damer på gaden. 

De har en anden mentalitet og 

er ofte grænseoverskridende i 

deres opførsel. Derfor kigger 

jeg taxichauffører an inden jeg 

sætter mig ind i en taxi. Jeg kan 

med det samme se, om chauf-

føren er søgende i sin adfærd 

og de typer forsøger jeg at undgå,” 

forklarer Lone Bertelsen videre.

Hun har ændret sin adfærd 

og sætter sig altid på bagsædet, 

hvor hun er mindre sårbar og 

ikke kan nås fysisk af chaufføren.

Hun har advaret andre om 

at altid være mindst to i en taxi. 

Og er man alene, anbefaler hun 

altid at vedkommende sørger 

for at have en bekendt, der kan 

ringes til, når man er nået sikkert 

hjem. 

Taxiførere har mistet 
deres førerkort
Sekretariatschef i Region Hoved-

stadens Taxinævn, Frida Gísladóttir, 

kan godt genkende problema-

tikken, som Lone Bertelsen 

fremkommer med.

Taxinævnet får klager fra 

kunder om blufærdighedskræn-

kelser og når klagerne angår 

den samme fører og kommer 

fra flere af hinanden uafhæn-

gige kunder, skrider nævnet til 

handling og kan inddrage den 

pågældendes førerkort.

”Vi får klagesager fra bestil-

lingskontorerne, politiet og fra 

kunder. Det er dog svært for 

os at tage aktion på en enkelt 

klage, hvis der ikke er vidner, 

men kommer der flere klager 

på samme fører, er det oplagt at 

starte en sag om tilbagekalde af 

en taxiførers førerkort. Nævnet 

har tilbagekaldt førerkort i grove 

sager. Og der har været sager, 

der er blevet afgjort i retten, hvor 

førere har mistet deres erhverv-

skørekort som følge af blufær-

dighedskrænkelser,” forklarer 

Frida Gísladóttir.

”Man skal som taxifører være 

meget tilbageholdende og af-

holde sig fra at kommentere 

på kundernes udseende og ej 

heller spørge om kundernes 

kæresteforhold,” advarer Frida 

Gísladóttir. Nævnet ser alvorligt 

på uønsket seksuel opmærk-

somhed, og det er altid en over-

skridelse af normen om god skik 

i branchen at beføle en kunde, 

kysse en kunde, eller acceptere 

en seksuel modydelse som 

betaling.

BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk

Bil fra Tyskland på leasing 
er et klogt valg

Service-aftale med A-garanti
Leasing ny bil kr. 3.200,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.525,- pr. md

Service-aftale med B-garanti
Leasing ny bil kr. 2.800,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.125,- pr. md

Service-aftale med C-garanti
Leasing ny bil kr. 2.000,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 2.325,- pr. md

1. gangs leasingydelse 25.000 inkl. moms (Kan varieres)

27 mdr. á kr. 8,295 inkl moms
39 mdr. á  kr. 6.995 inkl moms
48 mdr. á  kr. 6.100 inkl moms
Km. 130.000/år indregnet i disse eksempler
(vigtigt punkt når der sammenlignes)

Servicekontrakter i hele landet med indbygget 
garanti tilbydes fra kr. 2.325,-/md. i op til 5 år. 
Hør nærmere hvad der passer bedst til dig. 
(Gælder kun hvis bilen er leaset/købt hos os)

Vi har nu med succes lavet Taxileasing i 5 år og næsten alle 
vore kunder fortsætter med leasing. Det er vores bedste 
reklame. 

Med tabet af frikørselsordningen er det blevet endnu mere 
attraktivt at lease - i hvert fald indtil vi alle om 3-4 år er blevet 
klogere på, hvordan det hele ser ud for branchen.

Hos os er der ikke tilbagekøbspligt !! 
Meget vigtigt – kun hos os..

Eksempel:
Mercedes Benz E 
300TCDI  Bluetec/
Hybrid automatic 
(stationcar)
9/2014 - km 
24.300 masser af 
udstyr, bl.a navi.
24,3km/L i.flg 
Mercedes
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Region Hovedstaden:
Der blev afleveret 2 tilladelser i Region Hovedstaden i juli måned 2015:

Javid Iqbal Khokhar 01-0372 TAXA 4x35
Jan Peter Biener 01-1337 Taxi 4x27  

Aalborg:
Der har ikke været afgang/tilgang af tilladelser i juli måned i Aalborg.

Aarhus:
Der blev i juni 2015 afleveret 2 taxitilladelser til Aarhus Kommune:

Karl-Aage Eriksen 212-107 DanTaxi
Jens Christian Andersen 212-176 Aarhus Taxa

Proceduren for tildeling af bus-

kontrakter og flextrafik-kontrakter 

ændres så administrationen 

fremadrettet kan tildele kontrakter, 

hvor tildelingen alene baserer 

sig på objektive kriterier. Besty-

relsen skal til gengæld godken-

de udbudsgrundlaget forud for 

offentliggørelsen af ethvert ud-

budsmateriale for fast buskørsel 

og flextrafik. Efter gennemført 

udbud orienteres bestyrelsen 

om resultatet og de tildelte 

udbud forelægges bestyrelsen til 

orientering. 

Midttrafik indfører ny procedure 
for tildeling af bus- og flextrafik-
kontrakter 

Der er flere årsager til, at ad-

ministrationen i Midttrafik vur-

derer, at den nye procedure er 

hensigtsmæssig. Som det er nu 

har administrationen vurderet 

alle indkomne tilbud i overens-

stemmelse med tildelingskrite-

riet og lavet en indstilling om 

tildelingen til bestyrelsen. Besty-

relsen har reelt ingen mulighed 

for at ændre denne indstilling, 

da det vil være i strid med ud-

budsreglerne at anvende andre 

kriterier for tildelingen, end 

det oplyste tildelingskriterium. 

Bestyrelsen har derfor normalt 

ikke andre muligheder end at 

godkende administrationens 

indstilling om tildeling af kon-

trakten. 

En bestyrelsesindstilling til 

godkendelse af udbudsgrund-

laget forud for offentliggørelsen 

af udbudsmaterialet forbedrer 

bestyrelsens mulighed for at 

komme med kommentarer eller 

ønsker til det konkrete udbud. 

Der er dog visse undtagel-

sesbestemmelser, der f.eks. skal 

sikre, at bestyrelsen orienteres 

rettidigt ved udbud, der kan have 

en øget bevågenhed i offentlig-

heden, økonomisk betydning 

eller hvor tildelingen baseres på 

subjektive kriterier. 

Med mindre at undtagelses-

tilfælde gør sig gældende, vil 

administrationen altid foretage 

en direkte tildeling af buskørsel 

på lokale ruter og på skoleruter 

samt alle flextrafik-udbud base-

ret på objektive kriterier (laveste 

pris). 

Praksis i de øvrige 
trafikselskaber 
I de øvrige trafikselskaber er der 

forskellige praksis for tildeling af 

buskontrakter. I Fynbus og NT 

er det bestyrelsen, der tildeler 

kontrakter efter budsudbud. 

I Sydtrafik godkender be-

styrelsen udbudsprincipperne 

og administrationen tildeler 

kontrakterne. 

Hos Movia godkender direk-

tøren tildelingen og bestyrelsen 

orienteres om resultatet. 

Frikørte 
hyrevogne købes

Alt har interesse
Ring - og vi kommer og giver et tibud

F.S. Automobiler 
v/Freddy Sørensen
Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup
Tlf. 86692213 / 20144410
fax 86692215

Junchers Auto
Dragsdalvej 52, 
9670 Løgstør   
Tlf. 98671653
Biltlf. 20245030

Administrationen i Midttrafik kan fremadrettet 

tildele nogle typer af buskørselskontrakter og flextrafik-

kontrakter uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen i 

Midttrafik skal til gengæld godkende udbudsgrundlaget 

forud for offentliggørelse af udbudsmaterialet. Sådan 

lyder en beslutning, der blev taget på Midttrafiks sene-

ste bestyrelsesmøde.
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Af Søren H. Nicolaisen, formand for TID

Det forekommer meget tydeligt, 

at der i debatten omkring de 

illegale taxitjenester hersker en 

meget stor del uvidenhed blandt 

de såkaldt seriøse debattører.

Der sidder folk, der i alvor 

påstår, at det er nyt og moderne 

at bestille en ubertaxi via en app 

i stedet for at ringe efter en taxi 

på gammeldags manér. Har de 

ikke selv mobiler, siden de ikke 

ved, at alle kan bestille en lovlig 

taxi via en app?

De burde nok have sat sig 

ind i sagerne? Det forekommer 

som om dette at kunne bestille 

via en app, overrasker mange. 

Jeg undres over denne åbenlyse 

uvidenhed.

Efterhånden har de fleste 

normalt begavede debattører 

heldigvis erkendt og forstået, at 

uber m.fl. ikke driver samkørsel 

eller deleøkonomi, men rendyr-

ket udbytterkapitalisme af aller-

værste skuffe. Det er således 

kun dem, som hårdnakket vil 

manifestere deres egen uviden-

hed, der har behov for at gen-

tage løgnen om den idylliske 

samkørsel, og at uber kun er 

en teknologivirksomhed. Skal 

Stor uvidenhed blandt de 
såkaldt seriøse debattører

man debattere offentligt, bør 

man vide dette, før man åbner 

munden og lyder klog.

Men de har så også set lyset, 

og synes at det er godt, at der 

er kommet et alternativ til de 

traditionelle taxier, og synes det 

er fint sådan, og skulle en lov el-

ler to være i vejen for dette nye 

smarte, skal loven naturligvis 

tillade dette.

Det lyder jo klogt, når man 

sidder der i DR som et talende 

jakkesæt med naive øjne. Men 

de har ikke forstået, at såfremt 

loven tillader at en virksomhed 

som uber, vil det jo ikke frem-

over være således, at man side-

løbende vil have et reguleret 

taxierhverv, som vi kender det.

Ændres loven, så uber bliver 

gjort lovlig, vil det følgelig have 

en konsekvens for resten af 

branchen også, der således hel-

ler ikke skal følge de regler, der 

gælder i dag. Loven plejer jo at 

gælde lige for alle, således også 

her. Så illusionen om et alterna-

tiv til taxierne er utopi.

Fra dag 1, hvor uber efter en 

lovændring, gøres tilladt, vil det 

være sådan, at alle spiller efter 

ubers regler, og hurtigt vil for-

brugerne opdage hvor dyrt det 

SÅ bliver, og der vil ikke længere 

være meget tilbage at grine af 

som forbruger.

De talende jakkesæt der ad-

vokerer for uber, glemmer at 

taxiloven er til for at beskytte 

dem som forbrugere, mere end 

den dybest set er til gavn for 

taxierne. Det eneste der kan sy-

nes gavnligt i taxiloven for taxierne 

er, at de har monopol på den 

kørsel, som uber tyvstjæler i dag. 

Monopolet har man, fordi man 

samtidig har alle forpligtelserne.

Så et taximarked, hvor nogle 

taxier følger nutidens spilleregler, 

og andre glæder sig over en 

liberalisering, der tillader en si-

deløbende konkurrrent er jo ikke 

mulig. Man burde vel kunne for-

lange at debattører der optræ-

der på public-service TV-kanaler 

er i stand til at tænke mere end 

et træk frem ad gangen, og har 

gennemtænkt dette scenarie, før 

de falder i svime over liberalise-

ringens uudtømmelige kilde af 

velsignelser.

 Formand for TID: Søren H. Nicolaisen,



Afsender:
Taxi Danmark
Stengade 32 1. th
3000 Helsingør
(Rettelser ring: tlf. 49262626)

Af Tommy Verting 

Årsagen til konkursen angives fra ingeniør Carl C. 

Jensen, der var direktør i det konkursramte selskab, 

som resultatet af et stærkt tabsgivende samarbejde 

med Verifone Denmark A/S, tidligere Point Transac-

tion Systems A/S, tidligere CT Coin A/S. 

Aktiviteterne i den konkursramte virksomhed 

bliver videreført i et nyt selskab, Digana-JLC ApS /JLC 

Jensen Holding ApS og ledes af ingeniør Carl C. Jen-

sen. Det betyder at serviceringen af taxivognmænd 

fortsætter uforandret. 

Digana blev grundlagt i 1983 og leverede udstyr 

til adgangskontrol og systemer for selvbetjening 

af bilvask. De første  systemer for selvbetjening af 

bilvask var baseret på anvendelse af magnetkort.

I 1999 lancerede Digana den første version af et 

nyt selvservice-system for bilvask, baseret på anven-

Digana-Taximat A/S konkurs

delse af tilfældigt generede talkoder (RAN koder), 

samt elektroniske nøgler og kreditkort. 

I 1998 overtog Digana selskabet Taximat ApS, 

som var producent af taxametre til det danske 

marked. I forbindelse med overtagelsen dannedes 

selskabet Digana-Taximat A/S og en ny generation 

taxametre, TM6 og TM7, blev udbredt i stort tal af 

mange taxiselskaber og vognmænd i Danmark.

 Digana-Taximat A/S har siden da udvidet aktivi-

tetsområdet, og var op til konkursen også aktiv in-

denfor sikkerhedssystemer, adgangskontrol, lysskilte 

og lyssignaler. Taxiudstyret omfattede taxametre, 

tagskilte, friskilte, sædekontakter, videoovervågning 

og kreditkortterminaler.

TM6 og TM7 taxametrene bliver både anvendt 

som selvstændige enheder og i vognudstyr i forbin-

delse med taxacentral-systemer.

 

Leverandør af taxiudstyr igennem mange år, Digana Taximat A/S, er taget under 
konkursbehandling. Servicering af taxivognmænd opretholdes i nyt selskab.


