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TEMA:  
Høringssvar 
til ny taxilov

Afskrivninger på taxier 
er  tredoblet siden 
frikørselsordningen 
ophørte

Taxi 4x27 fik tilladelse 
til at indtage Odense

Chauffører i TAXA 4x35 
uddannes som hjertepiloter



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

ADVOKATER

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

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

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

FINANSIERING

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

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

FORENINGER/FAG.ORG.

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

3F Københavns Chauffører
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

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

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

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

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

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

VOLVO-RESERVEDELE

Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk
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Tekst og foto: Tommy Verting

Vognmand i DanTaxi 4x48, Jan 

Nissen, advarer vognmandskolleger 

om at være påpasselige med at få 

medtaget afskrivninger i deres 

regnskab og få nedbragt gælden i 

deres køretøjer i takt med værdi-

tabet i tilfælde af en totalskade.

Jan Nissens advarsel kommer 

efter, at han den 28. juni i år fik 

totalskadet en bil i Klampenborg, 

der kun var syv måneder gammel. 

Bilen kostede 238.000 kroner i 

indkøb, men Jan Nissen fik kun 

180.500 kroner i erstatning fra 

forsikringsselskabet. Altså en af-

skrivning på 57.500 kroner. 

Bilen har på dette tidspunkt kørt 

87.000 km, hvilket svarer til 66 

øre pr. km.

Bilen havde på de syv måneder 

indkørt 950.000 kroner, hvilket 

betyder, at tabet svarer til en om-

kostning på 6 procent af indkørslen.

Jan Nissen mener, at kolleger 

især skal være påpasselige med 

at få nedbragt gælden på deres 

taxi i tilfælde af, at de skulle være 

uheldige og få totalskadet deres 

bil i utide.

Forsikringsselskabet Trafik har 

oplyst til Jan Nissen, at en skadet 

bil typisk bliver modregnet mel-

lem 60-80 øre pr. km, den har 

kørt. Variationen afhænger natur-

ligvis af indkøbsprisen og en vur-

Afskrivninger på afgiftsfrie biler er 
tre gange dyrere i forhold til før 
frikørselsreglen ophørte

dering fra SKAT. Beløbet vil blive 

lavere ved et højere kilometertal.

 ”Mange kolleger udtaler ofte, 

at de har købt en dyr Mercedes-

Benz, fordi de agter at beholde 

deres bil i mange år. Endvidere 

forventer de at fordele afskrivningen 

ud over mange år. Problemet er 

jo blot, at bilen kan blive skadet 

når som helst og vurderer forsik-

ringsselskabet, at skaden er større 

end vurderingen på bilen, vil bilen 

blive erklæret for totalskadet med 

et meget stort tab som følge,” 

advarer Jan Nissen.

”Hvis en vognmand havner i 

en situation med en totalskadet 

taxi og er tvunget til at købe en 

ny bil, kan vedkommende altså 

risikere at stå med en restgæld i 

det gamle køretøj og det vil blive 

en alvorlig økonomisk belastning 

for de fleste og i værste fald være 

årsag til en eventuel truende kon-

kurs,” konkluderer Jan Nissen.

Cheftaksator i forsikringsselskabet 

Trafik, Bjarne Nielsen, kan godt 

nikke genkendende til, at flere 

vognmænd er kommet i proble-

mer efter en totalskade, fordi de 

ikke havde nedbragt gælden på 

deres taxi i takt med værdien 

efter afskrivning.

”Vi har tidligere haft rigtig 

mange sager, hvor vognmænd 

ikke havde fået nedbragt deres 

gæld på taxien i takt med afskriv-

ningen. Især lige efter ordningen 

med frikørsel blev ophævet, men 

vognmændene er dog på det 

seneste blevet bedre til at holde 

styr på betaling og afskrivning,” 

understreger cheftaksatoren og 

fortsætter:

”Dengang vognmændene 

kunne frikøre deres biler, afskrev 

vi en Mercedes-Benz med 25 

øre pr. kilometer over to år, men 

det holder ikke i dag, hvor en 

vognmand kun kan få 100.000 

kroner for en to år gammel 

Mercedes-Benz mod tidligere op 

mod 250.000 kroner.” 

”Alt efter model afskriver vi 

med satser, der ligger en anelse 

under SKAT. Vi afskriver f.eks. 

mellem 60-80 øre pr. kilometer 

inklusive moms på en bil der har 

kørt mellem 100.000-200.000 

kilometer ved en totalskade. SKAT 

afskriver ca. 85 øre pr. kilometer 

på Mercedes-Benz biler, mens 

Mercedes-Benz køretøjer hos 

os kun afskrives med ca. 70 øre 

pr. kilometer og er der tale om 

en leasingbil, afregnes der uden 

moms med leasingselskaberne,” 

fortæller Bjarne Nielsen videre.

”Satserne for erstatning bliver 

dog noget lavere ved biler, som 

har tilbagelagt mange kilometer. 

Ved en bil der f.eks. har kørt 

300.000 kilometer kan vi ikke 

afskrive ligeså meget, men måske 

kun mellem 40-60 øre pr. kilo-

meter. For hvis vi gjorde det, så 

ville det jo ende med, at kunden 

skulle af med penge til os ved 

en totalskade,” erkender Bjarne 

Nielsen med et smil. 

"Det kommer bag på mange taxivognmænd, at afskrivningen på biler uden afgift er tre gange 
større end før frikørselsreglen ophørte," fortæller taxivognmand Jan Nissen.
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Han understreger dog, at vurde-

ringer foretages fra gang til gang, 

ikke mindst på grund af, at tider-

ne flytter sig hele tiden og det gør 

beløbene også, som totalskadede 

biler indbringer på auktion. 

”Vi har netop haft en sag 

med en totalskadet Hyundai i30 

på OST-tilladelse, som kostede 

150.000 kroner i indkøb fra 

ny. Den havde kørt lige knap 

400.000 kilometer og var intet 

værd, men blev afregnet med 

30.000 kroner i erstatning til 

vognmanden,” slutter Trafiks 

cheftaksator.

Taxivognmand Jan Nissen fik i denne sommer totalskadet en 7 måneder gammel bil, der kostede 238.000 kroner i indkøb. 
Jan Nissen fik kun 180.500 kroner i erstatning fra forsikringsselskabet., svarende til en afskrivning på 57.500 kroner.
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Dansk Limousine Center
Toftehøjvej 3 • 3660 Stenløse • tlf. 44 44 18 44 • www.dansk-limousine-center.dk

Dansk Limousine Center søger erfarne chauffører 
– gerne tidligere taxivognmænd/taxichauffører

› Er du tidligere taxivognmand og har lyst til at arbejde freelance som limousinechauffør

› Syntes du det kunne være spændende at køre feststemte kunder i stretch limousiner 

 eller andre specialkøretøjer 

› Falder det dig naturligt at yde en ekstraordinær god service

› Er du imødekommende og har et åbent sind

› Kan du bevare roen og overblikket og give kunderne en god oplevelse på en festlig dag

Kontakt os for yderlige information på tlf. 44 44 18 44
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Datalogistics tabletløsning, Drive-It og tidligere 
systemer har i mere end fem år opfyldt de krav, 
der kommer i den nye taxilov

For hver kørselopgave skal indsamles og lagres:
3	 Bilens registreringsnummer 
3	 Chaufførkortnummer
3	 Dato for kørslen
3	 Kørslens begyndelses- og sluttidspunkt.
3	 Antal kørte kilometre
3	 Betalingen
3	 Start- og slutpunkt
3	 GPS-koordinater
3	 Indsamle og opbevare data, der kan indgå i 
	 samordnede	digitale	trafikløsninger	og	til	
 statistiske formål.

Uddrag øvrige krav:
3	 Vise løbende pris på taxameter 
3	 Evt. fast pris skal vises fra turens start til turens slut.
3	 Indvendig kameraovervågning.

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

Drive-It kan langt mere end det. Ring +45 5050 5107 
og få en orientering om, hvad Drive-It kan betyde for 
Deres bestillingskontor.

Drive-It giver Dem fuld videoovervågning med 
lyd på alle ture. Ved alarm kan alt følges på 
kørselskontoret.

Datalogistic er altid foran - undtagen på prisen. 
I Danmark betaler de fleste kørselskontorer 
op til 3 gange mere end hvad der er normalprisen 
i Europa for taxiløsninger – hvorfor?



Det vigtige valg 
Alt taler for, at den 1. januar 2018 forsvinder den geografiske begrænsning på taxikørsel 
i Danmark. Derfor stiller vi i Dantaxi 4x48 vores medlemmer frit. Helt bogstaveligt. Alle-
rede fra starten af 2018 kan alle Dantaxi 4x48 vogne i hele landet køre nøjagtig derhen 
de vil. Danmark bliver et stort kørselsområde. Men friheden til at køre hvorhen man vil, 
er ikke meget værd uden, at du som vognmand har en professionel og landsdækkende 
organisation bag dig. 

Dantaxi 4x48 er allerede nu tilstede i hele landet 
Dantaxi 4x48 er landsdækkende med lokale kontakter og et stort kundeunderlag over 
hele landet. Vi har kontorer og salgsmedarbejdere placeret både øst og vest for Store-
bælt. For den driftige vognmand er Dantaxi 4x48 derfor det kloge valg. Det sikrer dig 
stabilitet i økonomien, når du er tilsluttet et kørselskontor i konstant vækst og udvikling. 

I DanTaxi 4x48 kan du variere dine kørselsmønstre
Når du kører i Dantaxi 4x48 er hele din forretningseksistens ikke bundet op på en en-
kelt storkunde. Måske er løsningen for dig at køre landtaxa i dagtimerne på hverdage, 
turister i sommerhusområderne i nabokommunen i juli og kørsel med feststemte unge 
mennesker i den nærmeste storby i weekenderne. 
I Dantaxi 4x48 kan du variere kørselsmønstre og kundesegmenter på kryds og tværs. 

Fremtid for både by- og landtaxien 
Selv om du allerede fra nytår kan øge din indtjening ved at udnytte fordelene i den ny 
taxilov, er Dantaxi 4x48 også på den lange bane et godt og ansvarligt valg. I Dantaxi 
4x48 tror vi på en fremtid for både for by- og landtaxien. Ved at blive en del af Dan taxi 
 4x48, vælger du den professionelle vej, som sikrer kunderne en høj kvalitet. DanTaxi 
4x48 står for høj faglighed - og stoltheden skal tilbage i branchen. 

Med venlig hilsen 
Carsten Aastrup 
Direktør, Dantaxi 4x48

Vil du med på 
vognen?

Dine fordele:
Professionel administration 
Du står aldrig alene med et problem
Som vognmand i Dantaxi 4x48 kan du trække på nogle af branchens dygtigste og mest 
erfarne administrative medarbejdere. Medlemsservice hjælper dig med praktiske og juri-
diske spørgsmål i hverdagen. Du kan få hjælp og rådgivning til indkøb af din nye taxi, og 
din afregning er altid i sikre hænder i vores bogholderi. 

Stordriftsfordele 
Lavere omkostninger følger med medlemsskabet  
Som vognmand i Dantaxi 4x48 kan du nyde godt af de mange stordriftsfordele, der 
følger med, når man kører i Danmarks største taxiselskab. Vi tilbyder de bedste rabat-
ordninger på f.eks. brændstof, bilvask, dæk og forsikringsordninger. 

Billån & garantistillelse
Vejen til egen vognmandsforretning starter i Dantaxi 4x48   
Cabital Finans er et Dantaxi 4x48 ejet bilfinansieringsselskab med et indgående kend-
skab til taxibranchen. Cabital tilbyder vores vognmænd billån på markedets bedste 
vilkår. 
Cabital Finans tilbyder gerne at stille garanti i forbindelsen med etableringen af din nye 
vognmandsvirksomhed. 

Mere info:
Hvis du vil høre mere om alle fordelene ved at køre for Dantaxi 4x48 
kontakt direktør Carsten Aastrup på tlf. 45 95 44 50 eller på ca@taxinord.dk. 
www.dantaxi4x48.dk
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Ovestående er blot et af de grelle 

eksempler på, hvad politikerne og 

embedsmændene har overset i 

udkastet til ny taxilov.   

Transport-, Bygnings- og Bolig-

ministeriet forventer i folketings-

samlingen 2017/2018 at frem-

sætte udkast til forslag til ny 

taxilov. Lovforslaget er en ud-

møntning af en aftale om moder-

nisering af taxiloven, som rege-

ringen, Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti indgik den 

9. februar 2017. 

Med udgangen af juni måned 

2017 blev et udkast til en ny lov 

sendt i høring. TaxiMinibus Dan-

mark har op til høringsfristens 

udløb den 14. august indhen-

tet en række kommentarer fra 

branchens nærmeste høringsbe-

rettigede, som over flere artikler 

i dette tema-magasin peger tre 

af de vigtigste punkter fra netop 

deres høringssvar.

Det er dog vigtigt at anføre, at 

mange dele af den nye lov er 

nyt for alle og rykker op og ned 

på, hvad vi kender i dag. Der er 

meget, der er vigtigt, og det kan 

være svært at sige, hvad der er 

det vigtigste. 

A) At der laves ensartede regler for de fire tilladelsestyper - ikke mindst OST i forhold til taxi. 

  I høringsudkastet er der lagt op til en fortsættelse af, at OST har lempeligere krav end f.eks. taxi. 

  Det finder vi IKKE er ok. Der må være ens regler for både OST og taxi.

B)  At der ikke arbejdes med et prisloft, når næsten alt andet frigives, der hindrer en dynamisk pris 

  og servicepolitik. Der bør således kun indlægges et prisloft på ”gadeture”, hvor kunderne prajer 

  taxien enten fra kantstenen eller fra en godkendt taxiholdeplads eller lignende, mens de af 

  kørselskontoret formidlede ture bliver friholdt et prisloft. 

 Afhængigt af niveauet for dette prisloft kan det ikke undgå at give en reduceret motivationsfaktor  

  for kørselskontorer og tilladelsesholdere, at udføre eksempelvis hvad der i dag henregnes som  

  underskudsgivende kørsler, med mindre der kan kræves en betaling, der modsvarer den ydelse,  

  der er givet præcis på samme måde, som når VVS-manden kræver en højere betaling for at ar 

  bejde på ukurante tidspunkter, eller har lang fremkørsel til sin kunde.

 Prisloftet bør ikke indgå som et element i en ny taxilov, eller i hvert fald sættes så højt, at det ikke i  

  dagligdagen vil medføre nogen afgørende effekt på markedsmekanismernes funktion.

C)  Overgangsperioden på tre år med nye og gamle tilladelser vil skabe problemer. På lovens ikraft 

  trædelsesdato bør alle tilladelser under den nugældende taxilov konverteres til universaltilladel 

  ser for at undgå en lang række utilsigtede bivirkninger med stor lovmæssig uklarhed til følge for  

  såvel kørselskontorer, tilladelsesholdere og kunder. 

 Sekundært anbefaler vi, at tilladelser udstedt under den gamle lov sidestilles med de nye i over-

  gangsperioden, således at kørselskontorer lovligt kan indeholde tilladelsesholdere med såvel gamle  

  tilladelser som nye universaltilladelser, uden at det er forbundet med bødestraf.

Brancheforeningen TiD - Taxiførere i 
Danmark gør især opmærksom på 
følgende tre punkter:

NY TAXILOV 

Problematisk at taxivognmanden 
skal overlade store dele af forret-
ningen til et kørselskontor, der 
samtidig er hans konkurrent



De mange snærende bånd for branchen skal løsnes og give plads til at vognmanden selv kan 

bestemme over sin virksomhed. Groft sagt skal lovgivningen sikre færdselssikkerhed, forbruger-

sikkerhed og skattebetaling mens branchen selv må sørge for alt andet lige som i resten af 

erhvervslivet. Vi kommer en del af vejen med dette forslag, men er bestemt ikke i mål.

 Vi hæfter os særligt ved mulighed for selskabsdrift (A/S, ApS osv.), frigivelse af tilladelsesloft 

og fjernelse af geografisk begrænsning som positivt mens vi har forståelse for, at der skal være et 

nationalt takstloft på gadeture for at beskytte forbrugerne. Til gengæld mener vi, at grænserne 

mellem kørsel for det offentlige og privat kørsel skal fjernes og at vi med fordel kunne se på 

udstyrskravene uden dermed at slække på kravene til skatteindberetning m.v.

 

Det er vognmandens ansvar at drive og lede egen forretning
Enhver ejer af en privat virksomhed har en mulighed for at blive millionær og løber en risiko for 

konkurs. Det er et grundlæggende princip for al erhvervsdrift at ejeren – det være sig en personlig 

ejer, en aktionær eller en anpartshaver - har ret til - og ansvar for at drive forretningen og dermed 

enten at forrente sin investering eller tabe den. Udkastet lægger lovbestemmelser ind, der kræver 

at taxivognmanden skal overlade store dele af de kritiske dele af forretningen til et kørselskontor, 

der samtidig er hans konkurrent. Det finder Dansk Erhverv særdeles problematisk.

 Den gældende taxilov har lignende bestemmelser om tilknytning til bestillingskontor og dem 

er vi heller ikke enige i, men der er en central forskel på, at bestillingskontorerne ikke må drive 

konkurrerende forretning. Det må de kommende kørselskontorer godt.

Derfor skal bestemmelserne om kørselskontorer udgå og vognmanden skal gives mulighed for 

at drive egen forretning under ansvar. Hvis vognmanden så vælger at lægge administrative 

opgaver som indberetning til skat eller lignende ud til et kørselskontor skal det stå ham frit for. 

- Det skal blot ikke være lovreguleret og det vil fortsat være vognmandens ansvar, skriver Jesper 

Højte Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur i høringssvaret fra Dansk Erhverv.

Én branche - ét marked
Den gældende lov deler det i forvejen begrænsede marked for erhvervsmæssig personbefordring i 

personbil op i en mængde delmarkeder. Det gør lovforslaget ikke i tilstrækkelig grad op med. Særligt 

opsplittes det store marked for kørsel for det offentlige fra markedet for kørsel for private, men der 

er også udfordringer ift. limousinekørsel m.v. Det betyder, at virksomhederne ikke kan udnytte deres 

produktionsapparat effektivt, hvilket er en grundbetingelse for enhver sund virksomhedsdrift – uanset 

branche. Lad gå med at der er praktiske forhold, der gør at handicapbefordring kræver liftbiler osv. 

men vi skal af med alle kunstige lovgivningsmæssige grænser før vognmændene for alvor kan for-

rente bilerne.

Taxibranchen skal normaliseres Udsæt loven til 2019 
og indfør fri pris-
dannelse samt ens 
kontrolbetingelser

Mulighed for fri prisdannelse 
på bestilte ture 
Når adgangen til markedet libera-

liseres, så skal prisdannelsen også 

liberaliseres - som minimum på 

bestilte ture.

Bør være en rimelig 
overgangsordning for alle
Tusindevis af chauffører har ønsket at 

få en taxitilladelse i årevis. Nu skal de 

konkurrere med alt og alle uden tilknyt-

ning til branchen. Det samme gælder 

vognmænd, der måtte ønske at få en 

tilladelse mere.

Betingelserne for bestillingskon-

torer ændres fra dag til dag, men 

kontrakter med vognmænd og kun-

der rækker længere frem med f.eks. 

opsigelsesvarsler osv. Derfor fore-

slår vi, at loven implementeres pr. 

1. januar 2019, hvis den vedtages i 

indeværende år.

Ens kontrolbetingelser for alle 
tilladelsestyper
Hvorfor skal taxi, OST og limousine 

kontrolleres forskelligt? Taxi skal have 

sædefølere og taximeter. Data skal 

opbevares af kørselskontoret digitalt 

og der er tvungen tilmelding til kla-

genævn. Det bør også gælde for de 

øvrige tilladel-sestyper. Der kan - og

bliver - snydt alle steder, så derfor 

bør der være kontrol alle steder.

Temasiderne fortsættes side 12
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Vi har allerede kontor både på Amager og Frederikshavn og åbner lige om lidt i 
Aarhus og Odense, hvor vi kan sige velkommen til en masse nye vognmænd. 
Vi tror på, at for at være rigtig landsdækkende, skal man også være lokale. 
Vi tror på samarbejde og ikke topstyring.

Vi tror på lokalt samarbejde!

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

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

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

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

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

Direktør Thomas RB Petersen 
tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00



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

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

Pladsleje 
• Skifter du/I til Taxi 4×27, skal der ikke betales pladsleje eller gebyrer i 2017, da du/I betaler pladsleje 
 til et andet selskab. 
• I årene 2018, 2019 og 2020 er du/I garanteret at dine/jeres samlede omkostninger til pladsleje og 
	 finansgebyr	maksimalt	svarer	kr.	76.700/vogn	for	et	år.	Herefter	følger	pladsleje	og	gebyr	de	øvrige	
 vognmænd i foreningen. I Taxi 4×27 betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører. 

Udstyr og profil 
• Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden svarende til prisen for systemet, der installeres i vognen.
• Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien. 
•	 Omkostning	til	profilindpakning	af	vognen	afholdes	af	Taxi	4×27.	
• Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,- 
Andet 
• Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod med de vognmænd, der er medlem i dag. 
 Du får fuld møderet, stemmeret mm. til generalforsamlinger. 
• Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser, rabatter mm. 
•	 Hvis	nødvendigt,	søger	vi	om	tilladelse	til	at	drive	bestillingskontor	i	dit/jeres	område
  - det kræver dog mindst 10 vognmænd (eller at I har et i forvejen) 
•	 Hvis	der	er	mindst	30	biler	i	et	område,	kan	der	ansættes	en	lokal	medarbejder	til	at	
 tage sig af  vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen). 
• Alle priser som vores sælgere måtte opnå hos kunder, vil blive udbetalt til vognmanden
 i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte have haft. Der er ingen skjult pladsleje 

Tilbud

Det med småt… 
Vi kræver til gengæld: 
• At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2020. 
• At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2018. 
• At hvis du opsiger inden 31.12.2020, skal du tilbage betale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i 
	 forbindelse	med	din	overflytning	til	udstyr,	montering,	profil-indpakning	samt	beklædning	samt	
 eventuelle rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have fået udbetalt i forbindelse med plads-
 lejegarantien. 

Bemærk dog, at efter den 31.12.2018 gælder: 
-	 At	hvis	du	går	på	pension	eller	du	afleverer	
-	 din(e)	bevilling(er)	og	definitivt	ophører	med	
- at være vognmand indenfor erhvervsmæssig 
- persontransport i en periode på mindst fem 
- år, så skal du blot tilbagelevere det udleverede udstyr til Taxi 4×27 og så er du fri. 
- At hvis du sælger din(e) bevilling(er) til 3. mand, skal du udrede gælden, hvis gælden ikke 
 overtages af køber, dvs. at køber fortsætter i Taxi 4×27 i aftaleperioden. 

Ikke noget indskud, men… 
Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et depositum svarende til 3 måneders pladsleje 
(pt kr. 3.500,-). Depositummet bliver udbetalt (fratrukket evt. gæld) hvis du skifter til et andet selskab, 
går på pension eller ophører med at være vognmand. 
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Arbejdsgiverforeningen ATAX vil 
have sikret løn, arbejdstid og 
andre arbejdsvilkår
Behov for præcisering
Arbejdsgiverforeningen ATAX fore-

slår et tillæg til paragraf 10, fordi 

overenskomstmæssige for-hold 

ikke kan kontrolleres. 

Der er behov for en præcise-

ring, der afklarer den situation, der 

opstod efter Højesterets dom i 

den såkaldte Nortra-sag og skabte 

en stor usikkerhed om forståelsen 

af den nugældende § 5, stk. 5 – 

en præcisering der samtidig højner 

standarden for erhvervsmæssig 

persontransport i Danmark.

ATAX finder det nødvendigt, at 

det præciseres, hvad der menes 

med, at bestemmelsen primært 

tager sigte på de situationer, der 

indebærer konkurrenceforvridning.

I forbindelse med administra-

tion af bestemmelsen finder ATAX 

det endvidere dybt problematisk, 

når tilladelser, der kører andet end 

taxi, ikke skal registrere deres kør-

sel på samme måde som en tilla-

delse, der anvendes til taxi, idet 

der derved kan/vil opstå en for-

vredet konkurrencesituation. Blandt 

andet ved at overenskomstmæs-

sige forhold ikke kan kontrolleres.

Der findes i dag overenskom-

ster på området, der systematisk 

undergraver arbejdsmiljølovens 

formål, blandt andet ved at inde-

holde en permanent dispensation 

fra 11-timers reglen.

Der er derfor behov for en præ-

cisering, der afklarer den situation 

der opstod efter Højesterets dom 

og som samtidig højner standar-

den for erhvervsmæssig person-

transport i Danmark.

I stort omfang, vil indehavere 

af en tilladelse til erhvervsmæssig 

persontransport komme til eller 

kunne komme til at køre for of-

fentlige udbydere. Det er derfor 

ATAX´s anbefaling, som de finder 

det både logisk og relevant, at man 

i den nye § 10 anvender den i 

cirkulære nr. 9471 af 30. juni 

2014 gældende tekst: 

”Sikret løn (herunder særlige 

ydelser), arbejdstid og andre ar-

bejdsvilkår, som ikke er mindre 

gunstige end dem, der gælder for 

arbejde af samme art i henhold til 

en kollektiv overenskomst indgået 

af de inden for det pågældende 

faglige område mest repræsenta-

tive arbejdsmarkedsparter i Dan-

mark, og som gælder på hele det 

danske område.” 

Gamle tilladelser i nye 
kørselskontorer
Bestemmelsen i § 43 indebærer, 

at det ikke er muligt for en ”gam-

mel” tilladelse at blive tilknyttet et 

”nyt” kørselskontor, ligesom det 

ikke for en ”ny” tilladelse vil blive 

muligt at blive tilknyttet et ”gam-

melt” bestillingskontor.

Det er uklart hvilke regler de 

”gamle” tilladelser skal køre efter.

Er de geografisk begrænset og 

således ikke i stand til at konkur-

rere med de nye tilladelser, der til 

gengæld gerne må køre i deres 

tilladelsesområde?

Er de gamle tilladelser underlagt 

andre takstregler end de nye tilladel-

ser, når de nu ikke kan tilknyttes et 

kørselskontor efter lovforslaget?

Hvilke regler skal rent faktisk gælde, 

spørger ATAX. 

Med en overgangsordning 

hvor man ikke kan samkøre et 

bestillingskontor efter gammel 

lovgivning med et kørselskontor 

efter den nye lov, vil der være en 

meget stor risiko for at bestillings-

kontorerne ude i provinsen vil dø, 

uden der kan forventes at kunne 

blive startet et kørselskontor efter 

ny lov.

Løsningen kunne være, at de 

eksisterende bestillingskontorer 

konverteres til kørselskontorer, 

men mulighed for at fortsætte 

med at betjene de ”gamle” tilla-

delser efter de gamle regler. 

Det er dog stadig uklart i hvilket 

omfang og på hvilket lovgrundlag 

de gamle tilladelser skal køre frem-

adrettet. Lige som det er uklart, på 

hvilket lovgrundlag de ”gamle” 

bestillingskontorer skal drives 

fremadrettet. 

Det står ganske klart, at man 

efter lovforslaget ikke vil kunne 

krydse gamle tilladelser med nye 

kørselskontorer og ej heller nye 

tilladelse med gamle bestillings-

kontorer. Det står imidlertid uklart, 

hvad det er, man vil opnå eller 

forhindre ved den manglende 

krydsningsmulighed. 

Kan chaufføren aflønnes 
ved samkørsel?
ATAX er meget bekymrede over 

den beskrivelse, der er til § 1 på 

side 37 i bemærkninger til lovfor-

slagets enkelte bestemmelser, og 

som omhandler en definition af 

fortjeneste.

I andet afsnit står der anført, 

at de med kørslen forbundne 

omkostninger inkluderer løn-

omkostninger, og det er først, 

når betalingen overstiger disse 

omkostninger, at der er tale om 

en fortjeneste og dermed tale om 

erhvervsmæssig persontransport.

Det mener, vi er en yderst 

problematisk beskrivelse, som 

eksempelvis vil gøre det lovligt at 

etablere samkørsel, hvor chauf-

føren aflønnes uden dette herved 

betragtes som erhvervsmæssig 

persontransport. Det er vores 

utvetydige opfattelse, at så snart 

chaufføren opnår nogen som 

helst økonomisk kompensation, 

udover de konkrete driftsomkost-

ninger eksempelvis brændstof, for 

at sidde bag rattet og medbringe 

passagerer, så er der tale om 

erhvervsmæssig persontransport. 

NY TAXILOV fortsat....
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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



Vognmandsspecialisterne vil have 
kontrolapparater i OST-køretøjer 
og limousiner
Som kursusvirksomhed er vi natur-

ligvis kede af beslutningen om at 

fjerne vognmandskurset til TAXI, 

men vi har valgt at fokusere på 

indholdet af de elementer som 

indgår i den nye Taxilov - mere 

end på det uddannelsesmæssige. 

Men det undrer da, at man foku-

serer så meget på chaufføruddan-

nelsen og tror at den gør sig ud 

for en hel overbygning, som der 

reelt ligger i vognmandsuddan-

nelsen.

De tre trafikpolitiske ordførere, 

Kim Christiansen, Rasmus Prehn 

og Kristian Phil Lorentzen får et kur-

sussæt hver, så de med egne øjne 

kan se hvad de mener er irrelevant 

i.f.t. uddannelse på området.

Det skaber undren hos uddan-

nelsescentret, Vognmandsspecia-

listerne, at man ikke har valgt at 

offentliggøre ny sidelovgivning 

samtidig med udkastet til ny taxi-

lov, da dette kunne have fjernet og 

måske afklaret en del fortolknings-

spørgsmål, og dermed gjort det 

efterfølgende tilpasningsarbejde 

med loven nemmere. Gældende 

sidelovgivning bortfalder jo samti-

dig med vedtagelse af en ny 

taxilov. 

Den gældende lovgivning er på 

mange områder gennemtestet, 

funktionsdygtig og i den grad 

skudsikker, omvendt er den også 

ude af trit med samfundsudviklin-

gen, og i den kontekst er den gæl-

dende Taxilov historisk forældet. 

En fornyelse er dermed berettiget.

Ser man på branchens ønske 

om en ny og mere tidssvarende 

taxilov, så ville man nok have væ-

ret bedre tjent med at tilpasse 

eksisterende lovgivning på områ-

det, i stedet for at lave en radikal 

ændring af eksisterende lovgiv-

ning som man dels ikke kender 

de juridiske konsekvenser af, lige 

som ændringerne og dermed 

betingelserne for et helt erhverv 

bidrager til at skabe utryghed.

Sælgers marked - Kunden 
har ikke længere krav på 
en vogn
Kørselspligten er en styrke i gæl-

dende lovgivning, da kunden lov-

givningsmæssigt er sikret rent 

forsyningsmæssigt. Ved fjernelse 

af kørselspligten mister kunderne 

dermed en forsyningssikkerhed, 

og kan risikere at skulle ringe 

rundt til mange 
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forskellige kørselskontorer inden 

der er nogen som kan garantere 

en afhentning/levering.

Kontrolapparat i alle 
vogntyper
Vi har i vor kursusvirksomhed haft 

mange kursister, der har fortalt, at 

der er et aktuelt behov for kon-

trolforanstaltninger i limousiner 

og vogne, der udfører kørsel for 

trafikselskaberne.

Det er bestemt et ”must have”, 

og er ikke en omkostningstung 

investering for vognmanden. 

Endelig skal man huske, at inve-

steringen er en mindre driftsom-

kostning, som ikke vil påføre trafik-

selskaberne ekstra omkostninger.

Egenbetalingen som borgerne 

betaler i en OST-vogn, ser i rigtig 

mange tilfælde ikke dagens lys.

Man skal her lovgivningsmæs-

sigt sikre sig adgang til trafiksel-

skabernes systemer, præcis som 

det er hensigten og tilfældet i 

lovens §20, stk. 2.

Der er indtil flere aktive OST-

vognmænd, som kører privat i en 

bil indregistreret til OST-kørsel. 

Kontrolapparater, evt. understøttet 

af GPS-overvågning, kan stoppe 

dette.

Limousiner
I dag udføres der limousine-

kørsel i taxi-lignende vogne, 

der per definition sagtens 

kan køres af taxier. Dvs. at der 

faktuelt eksisterer limousinetil-

ladelser som ikke burde være 

udstedt. Limousinetilladelserne er 

per definition attraktive, fordi der 

ingen kontrolapparat er i bilerne, 

især i de biltyper, hvor akselaf-

standen er kort.

Manglende kontrolapparat 

gør dem per definition attraktive, 

fordi der ingen kontrolapparat er 

i bilerne, især i de biltyper hvor 

akselafstanden er kort.

Manglende kontrolapparat gør 

det per definition nemt at forfor-

dele sig selv og samtidig undlade 

at bidrage til fællesskabet.

Med reguleringen i lovens §4, 

pkt. 2, vil man med en eksisteren-

de vognmandsforretning kunne 

købe sig en luksus elbil (uden 

afgift) og køre rundt i den privat 

på almindelige indregistrerede 

nummerplader, dvs. at bilen ikke 

syner af at være et erhvervskøre-

tøj, da det er en elbil købt uden 

afgift.

Grundet ovenstående kan det 

absolut anbefales at sikre fælles 

retningslinjer og dermed kontrol-

apparater i alle typer for erhvervs-

mæssig personbefordring, og 

som minimum i form af GPS-

overvågning i hhv. limousiner og 

OST-vogne.



Vi holder reception
Fredag den 15. september 2017 fra kl. 12.00 - 16.00
Der vil på dagen være lidt til ganen, samt nogle 
vanvittige gode tilbud.

Med venlig hilsen
os fra
AUTO EL SPECIALISTEN

70 20 43 01
Vævergangen 23 • 2690 Karlslunde                         www.auto-el-specialisten.dk

Bilvarmer
Polering

Aircondition
Tracking
Alarmer

Håndfri tlf.
Batterier
Elarbejde

PC Diagnose
Hyrevogne

Alkolås

Marco Mathiasen, indehaver

-Gør personbiler mere fleksible
Danske Busvognmænd hilser taxi-

lovforslaget velkomment, da bran-

chen i årevis har sukket efter nye, 

tidsvarende regler på taxiområdet, 

hvilket lovforslaget leverer.

 Danske Busvognmænd har 

dog tre væsentlige forslag til en 

modernisering af lovgivningen 

heriblandt, at det bliver muligt for 

vognmænd at benytte personbil 

til en række gøremål som opsam-

lingskørsel før længere busrejser.

Udover en mere fleksibel brug af 

personbiler mener Danske Bus-

vognmænd også, at det er vigtigt 

at fagligheden bevares:  

”Professionel persontransport 

af høj kvalitet bør sikres gennem 

høje krav til opnåelsen af EP-til-

ladelse og chaufførkort frem for 

et ensidigt fokus på, om kørslen 

udbydes af et kørselskontor eller 

efterspørges af en offentlig myn-

dighed,” udtaler chefkonsulent i 

Danske Busvognmænd Michael 

Branner, der mener, at kravet om 

vognmandsuddannelsen bør fast-

holdes i den nye taxilovgivning.

Erhvervskørsel - uden 
at dette forstås som 
taxikørsel
Danske Busvognmænd foreslår, 

at lovudkastets § 4 stk. 1 sup-

pleres med en bestemmelse, 

der fastslår, at en tilladelse til 
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erhvervsmæssig persontransport i 

personbil kan anvendes til kørsel 

for virksomheder med cvr-num-

mer (B2B-kørsel/erhvervskør-

sel), uden at dette forstås som 

taxikørsel. Tilladelsen kan evt. 

suppleres med et krav om, at der 

skal foreligge en skriftlig kørsels-

kontrakt mellem vognmand og 

virksomhed. 

Såfremt lovgiver ikke finder oven-

stående forslag interessant, kan 

det evt. specificeres enten i lov-

teksten eller bemærkningerne, at 

limousinekørsel uden videre kan 

udføres for virksomheder med 

cvr-numre, når køretøjet opfylder 

kriterierne i § 4 stk. 1 nr. 2. Det 

kan overvejes at sætte beløbs-

grænsen for handelsværdien af 

luksusbiler ned, idet adskillige 

personbiler, der kan betragtes 

som både luksuriøse og eksklusi-

ve, i dag kan erhverves for under 

500.000 kroner. 

Danske Busvognmænd er 

gerne behjælpelig med at skabe 

overblik over prissætningen på 

markedet for eksklusive person-

biler, der evt. kan anvendes til 

limousinekørsel. 

Under alle omstændigheder 

mener Danske Busvognmænd, 

det er vigtigt, at en ny taxilov 

muliggør en effektiv udnyttelse 

af vognmændenes vognpark i 

betjeningen af erhvervskunder 

og kunder generelt. Det vil gavne 

konkurrence, miljø og økonomi, 

hvis en vognmandsvirksomhed 

ifølge den nye taxilov vil kunne 

betjene erhvervskunder med 

almindelige personbiler ind-

registreret til erhvervsmæssig 

persontransport fremfor kun bus-

ser og limousiner. Ifølge Danske 

Busvognmænd vil dette ikke have 

nogen negative konsekvenser for 

forbrugersikkerheden i taxierhver-

vet i øvrigt. 

Urimelige 
konkurrencefordele for taxi
De mest lempelige krav til udførel-

sen af erhvervsmæssig person-

transport i bil er ifølge lovudkastet 

kørsel for det offentlige, der i prin-

cippet kan udføres uden krav til 

udstyr og kvalitet. Hertil kommer, 

at kravet om vognmandsuddan-

nelse for opnåelse af EP-tilladelse 

til personbil (jf. LBK nr. 107 af 

30/01/2013 § 3 stk. 1 nr. 7 og 

BEK nr. 405 af 08/05/2012 § 5) 

bortfalder. Det er ifølge Danske 

Busvognmænd ikke hensigts-

mæssigt; 

1) at tilgangen til markedet for 

offentlig kørsel bliver endnu lem-

peligere end i dag, 

2) at de uddannelsesmæssige 

adgangskrav til erhvervsmæssig 

persontransport for kommuner og 

flextrafik for hhv. busvognmænd 

og taxivognmænd er forskellige.

 Sidstnævnte skaber åbenlyst 

en urimelig konkurrencefordel for 

taxivognmændene på markedet 

for flextrafik og kørsel for offent-

lige myndigheder. Danske Bus-

vognmænd foreslår derfor, at kra-

vet om vognmandsuddannelsen, 

som det er formuleret i BEK nr. 

405 af 08/05/2012 § 5, fasthol-
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des i den nye taxilovgivning. 

Danske Busvognmænd har 

tidligere dokumenteret bekym-

ring blandt medlemmerne for 

prisdumping på markedet for 

flextrafik og svingende standarder 

for kvaliteten i offentlig kørsel. 

Det er Danske Busvognmænds 

opfattelse, at en kvalitetsbevidst, 

professionel erhvervsmæssig per-

sontransport af private, erhvervs-

kunder såvel som mere krævende 

kørsel af personer med handicap 

i forbindelse med offentlig kørsel 

sikres bedst gennem høje krav 

til opnåelsen af tilladelsen til er-

hvervsmæssig persontransport og 

chaufførkort frem for et ensidigt 

fokus på, om kørslen udbydes af 

et kørselskontor eller efterspørges 

af en offentlig myndighed. 

Minimumsgrænse for 
buskørsel bør fjernes 
Ifølge § 18 i Bekendtgørelse  om

buskørsel (BEK nr. 1372 af 26/

11/2015) ”skal mindst 6 perso-

ner, føreren inklusive, deltage i 

kørselsarrangementet”, når der 

udføres buskørsel. I og med at 

markedet for taxikørsel liberali-

seres, mener Danske Busvogn-

mænd ikke, at denne minimums-

grænse giver mening, idet små 

minibusser hverken økonomisk 

eller miljømæssigt er mere om-

kostningsfulde/belastende end 

store taxier. 

• Danske Busvognmænd 

foreslår, at minimumsgrænsen 

i § 18 stk. 1 (BEK nr. 1372 af 

26/11/2015) fjernes. 

Såfremt lovgiver ønsker at fast-

holde en minimumsgrænse, kan 

man evt. undtage busser under 

en vis vægtgrænse fra grænsen. 
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Lavere broafgifter, højere hastig-

heder hvor det er trafiksikker-

hedsmæssigt forsvarligt og mere 

plads til bilerne på den Fynske 

Motorvej. Det er nogle af regerin-

gens vigtigste transportpolitiske 

udspil til efterårets finanslovsfor-

handlinger.

Det skal være lettere og bil-

ligere for danskerne at komme 

frem. Det mener regeringen, der 

med en række finanslovsudspil 

sætter fokus transportområdet.

Transport-, bygnings- og bo-

ligminister Ole Birk Olesen (LA) 

glæder sig over tiltagene:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i 

regeringen nu sætter fokus på 

mobiliteten og gør det lettere og 

billigere for danskerne at komme 

frem. Det betyder både meget 

for erhvervslivet og for private, 

at det nu bliver 25 % billigere at 

krydse Storebælt.”

”Samtidig vil vi gøre noget ved 

trængslen på E20 ved at tage 

nødsporet i brug i myldretiden, 

indtil vi kan finde pengene til 

en permanent udvidelse af den 

vestfynske motorvej, og vi sætter 

gang i en VVM-undersøgelse af 

Mere plads på den 
fynske Motorvej

Højere hastigheder
Lavere broafgifter

en udvidelse af E45 fra Skan-

derborg Syd til Vejle og fra 

Aarhus Syd til Aarhus Nord, hvor 

bilisterne i dag også bruger alt for 

meget tid på at holde i kø, siger 

ministeren.

Regeringens finanslovsudspil 

på transportområdet indeholder 

desuden en pulje på 26 mio. kro-

ner til støjbekæmpelse, og højere 

hastighedsgrænser fra 80 til 90 

km/t på udvalgte landevejsstræk-

ninger og fra 110 til 130 km/t på 

udvalgte motorvejsstækninger, 

hvor det er trafiksikkerhedsmæs-

sigt forsvarligt. 

Regeringens udspil til finanslovsforhandlingerne på transportområdet indeholder:

Nedsættelse af broafgiften på Storebæltsforbindelsen på 25 % over 3 år.
48 mio. kroner til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 fra 4 til 6 spor fra Aarhus Nord til Aarhus Syd og 
fra Skanderborg Syd til Hornstrup ved Vejle.
231,4 mio. kroner til klargøring og ibrugtagning af nødspor i myldretiden på E20 mellem Nr. Aaby og Odense V. 
93,6 mio. kroner til forhøjelse af hastighedsgrænserne på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger fra 80 til 
90 km/ (på landevej) og fra 110 til 130 km/t (på motorvej). Der opsættes autoværn, fjernes faste genstande og 
etableres rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerheds-
mæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne. 
26 mio. kroner til en pulje til støjbekæmpende foranstaltninger.
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BTI - ByTaxiernes Interesseorganisation:

Det er vognmanden eller vognman-
dens selskab, der skal pålægges de 
pligter, som i høringsudkastet er 
placeret hos kørselskontorerne
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Den udførende forretningsmæs-

sige enhed af erhvervsmæssig 

persontransport er vognmandens 

bil/taxi. Det er denne enhed, som 

har pligter over for kunderne, 

over for samfundet og over for 

myndighederne. Derfor anbefaler 

vi, så stærkt som det er muligt, 

at vognmanden/vognmandens 

selskab fastholdes som bran-

chens forretningsmæssige basale 

enhed. Således er det vognman-

den/vognmandens selskab, der 

skal pålægges de pligter, som i 

høringsudkastet er placeret hos 

kørselskontorerne.

Forretningsdrivende med eget 

CVR-nummer kan naturligvis 

selv administrere og håndtere 

opbevaring af driftsdetaljer og 

øvrige forretningsdata – hvis ikke, 

så skal vedkommende jo heller 

ikke have mulighed for at være 

forretningsdrivende. Derfor er 

BTI helt uforstående over for, at 

forslaget pålægger kørselskonto-

rerne ansvaret herfor, idet denne 

tvangsbinding af vognmanden vil 

sidestille hende/ham med fæste-

bonden. Produktionsenheden er 

ikke kørselskontoret. Bilen/taxi’en 

har alle data – og det er taxien, 

der leverer alle de data, som lov-

Kørselskontor uden 
særregler og geografiske 
begrænsninger
BTI mener, der skal være en reel 

mulighed for vognmanden til at 

oprette kørselskontor. Kravet om 

egenkapital på 500.000 kroner er 

efter vores opfattelse i orden, når 

der er tale om større kørselskon-

torer med mange vogne indlejet. 

Men der skal samtidig åbnes mu-

lighed for at drive kørselskontor 

med et mindre antal vogne tilslut-

tet (op til 25), og her bør kravet 

om egenkapital være lavere, reelt 

lavere. Med denne model er sær-

regler unødvendige, idet behovet 

for kørselskontorer i landområ-

derne også dækkes, endda helt 

uden særlige krav og geografiske 

begrænsninger, hvilket jo altid 

skaber unødvendige komplikatio-

ner og kontrolforanstaltninger.

forslaget pålægger kørselskontoret 

at opbevare. Så hvorfor gå en 

omvej i stedet for blot at placere 

ansvaret på produktionsenheden 

og enhedens ejer. 

Det vil også betyde, at norma-

le kontraktlige aftaler kan indgås 

mellem virksomhedens ejer og 

virksomhedens leverandører og 

andre relevante og relaterede 

forretninger.

 

Loft på gadeturens pris - 
men markedspris i øvrigt
BTI anbefaler, at prisen frigives, 

helt tilsvarende frigivelsen af 

antalsbegrænsningen. De to 

parametre er hinandens naturlige 

modvægt. Og når lovgiverne 

ønsker liberalisering, så bør der 

skabes en liberal balance.

Ud fra en sikkerhedsbetragt-

ning af hensyn til f.eks. turister har 

vi forståelse for, hvis der indføres 

et prisloft på gadeture. Men på 

alle andre områder – alle aftalte 

ture, hvor kunden kan orientere 

sig på forhånd – bør der være fri 

prissætning gældende, så marke-

det får mulighed for at etablere 

en reel priskonkurrence.
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De grundlæggende hjørnestene, 

som lovforslaget er bygget op 

omkring, udgør en både nødven-

dig og tiltrængt modernisering af 

taxibranchens rammevilkår. Det er 

Dansk Taxi Råds vurdering, at den 

nye lovgivning vil gøre det muligt 

at drive en taxivirksomhed på 

langt mere fleksible og moderne 

vilkår end i dag, hvilket både vil 

komme kunderne og branchen 

til gode.

 

Mulighed for selskabsform 
og opbygning af værdi i 
forretningen

I dag er en taxitilladelse per-

sonlig og kan ikke sælges, hvilket 

betyder at en vognmand aldrig 

kan opbygge en værdi i sin forret-

ning. Fremover vil der ikke stilles 

krav til, hvilken juridisk form en 

vognmandsforretning skal drives 

i. En vognmandsforretning kan 

drives i selskabsform og det vil 

være muligt at kapitalisere på sin 

forretningsmæssige ”goodwill.”

Taxiselskaberne bliver 
”Herre i eget hus”

Fremover vil kørselskontoret 

få fri mulighed for at bestemme 

sin forretningsmodel. Det kan 

være alt fra firmaprofil, udbud af 

forskellige produkter og pris-

fastsættelse af disse, men også 

mulighed for at belønne gode 

chauffører og vognmænd.

Der skal kun få brodne kar til 

at belaste en taxivirksomheds 

omdømme, hvilket skader de 

mange taxiførere, der hver eneste 

dag sætter en ære i at levere en 

god service. Det er derfor yderst 
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positivt, at den nye taxilov vil gøre 

bestillingskontorerne til ”herre i 

eget hus”, så de får langt bedre 

mulighed for at håndtere de 

chauffører, der ikke lever op til 

aftalte retningslinjer og service. 

Mulighed for forbedring 
- Definitionen af offentlig 
kørsel

Den helt store knast i forsla-

get til ny taxilov er udvidelsen af 

markedet for offentlig kørsel. I 

dag foregår den offentlige kørsel 

gennem trafikselskaberne, men 

med ny lov udvides markedet 

til fremadrettet også at gælde 

den kørsel, som kommunerne 

rent lovmæssigt er forpligtet til at 

udføre. Det vil sige, at kommunen 

gennem egne udbud kan lave 

kontrakter med vognmænd, der 

ikke anvender deres tilladelser til 

taxikørsel og derfor har færre ud-

gifter, da bilerne ikke er udstyret 

som taxier.

Når man udvider definitionen 

af kørsel for offentlig myndighed, 

som myndigheden udfører med 

hjemmel i lov, understøtter det 

som udgangspunkt lovens inten-

tioner om, at tilladelserne skal 

kunne benyttes mere fleksibelt. 

Dansk Taxi Råd er dog skeptiske 

over for dette forslag, da udvidel-

sen yderligere vil underminere 

grundlaget for at drive en taxifor-

retning i landdistrikterne, hvilket 

også strider imod lovens inten-

tioner om at sikre bedre vilkår for 

taxidækning i landdistrikterne. 

Er det liberalisering blot for liberaliseringens skyld?

Formand for Aarhus Taxa, Richard 

Motzfeldt, stiller spørgsmål ved, 

hvorfor vi egentligt skal have en 

ny lovgivning. Er det liberalisering 

blot for liberaliseringens skyld, 

spørger han:

 ”I den nugældende lovgivning 

er der er ikke noget til hinder 

for udvikling af ny teknologi og 

anvendelse af ny teknologi. Jeg 

kan ikke få øje på døråbningen 

til ny teknologi og man bør ikke 

liberalisere bare for liberaliserin-

gens skyld. At åbne for nye apps, 

nye måder at betale på, fastpri-

ser og samkørsel m.m., kræver 

efter min overbevisning ingen ny 

lovgivning,” understreger Richard 

Motzfeldt.

Aarhus Taxa peger på neden-

stående tre punkter som vigtige:

Overgangsperiode 
Overgangsperioden er for kort, 

hvis ikke det ønskes at ødelægge 

forretningsgrundlaget for den eksi-

sterende taxibranche. Der anbefa-

les en væsentlig længere over-

gangsperiode, de skatteretlige 

afskrivningsregler i kombination 

med allerede foretagne investe-

ringer taget i betragtning.

Antalsbegrænsninger og 
geografiske begrænsning 
for kørselskontorer 
Der bør gives en langstrakt ord-

ning til at ophæve den geogra-

fiske begrænsning og antalsbe-

grænsningen for ikke risikere at 

ødelægge forretningsgrundlaget 

for eksisterende bestillingskonto-

rer. Gives noget sådant ikke, kan 

forudsætningerne for en række 

nuværende bestillingskontorers 
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kreditbevillingsvilkår ændres ’over 

night’ og dermed destabilisere 

markedet. Således vil en række 

leverandører / kontraktpartnere i 

forhold til mange offentlige kør-

sler kunne forsvinde i kraft af en 

række konkurser.

Det bemærkes i den forbindel-

se, at en lang række nuværende 

bestillingskontorer har foretaget 

omfattende investeringer i tillid til 

eksisterende lovgivning - investe-

ringer i form af f.eks. nye anlæg, 

som afskrives over 10 år.

Prisberegning og prisloft
Det er vigtigt at sikre, at prisloftet 

sættes så højt, at det kan rumme 

de nuværende forskellige prislof-

ter rundt om i landet og samtidig 

give mulighed for også at kunne 

levere et kvalitetsprodukt.

De enkelte selskaber skal end-

videre have mulighed for at an-

noncere en mindstepris for kørsel 

i landdistrikter. Alternativt ønsker 

ingen at køre i landdistrikter, hvor 

der vil være mange tomme re-

turkilometer eller på tidspunkter, 

hvor der ligeledes vil være megen 

tomkørsel.

Alle helligdage bør defineres 

som såkaldte særlige dage, lige-

som taksten på lige fod bør regu-

leres ved større arrangementer 

svarende til særlige dage, da ud-

bud og efterspørgsel alligevel - 

om fornødent - vil regulere prisen 

i nedadgående retning. Herved 

sikrer man sig samtidig at have til-

strækkeligt antal vogne på gaden.

Fastpristure bør ikke være under-

lagt regulering i forhold til tid eller 

turens længde.
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Foreningen for Forretningslimousiner:

Ingen saglige grunde for begrænsninger
Foreningen for Forretningslimou-

siner mener ikke, at der er nogen 

saglig grund til, at limousinefirma-

erne begrænses i forhold til, hvilken 

type kørsel de må udføre.

Foreningen finder det ej heller 

relevant, at der skal lovgives om, 

at et limousinekøretøj skal koste 

minimum 500.000 kroner.

”Vi mener ikke på nogen måde

en prisfastsættelse i loven er rele-

vant for, om vi kan udføre limou-

sinekørsel eller ej. En Mercedes-

Benz E-klasse, som er vores stan-

dard type bil, koster fra ny om-

kring 300.000 kroner, så derfor 

er beløbet på 500.000 kroner 

alt for højt. Vi mener, at det bør 

være køretøjernes udstyr, der skal 

stilles krav til, for at køretøjerne 

kan være en limousine,” udtaler 

Morten Rix-Møller, formand for 

Foreningen for Forretningslimou-

siner.

Morten Rix-Møller ønsker også 

svar på problematikken ved mid-

lertidige kørselsbehov, hvor der 

ved store konferencer og lignende 

i en kortere periode på 5-7 dage 

kan være behov for et meget 

stort antal limousiner, som ikke 

kan dækkes ved det normale 

antal limousiner.

”Hvordan løses dette under 

den nye lovgivning,” spørger 

Morten Rix-Møller.
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TAXA 4x35:

Konkurrence på skattebetalingen 
og konkursrytteri

”I udkastet til forslag til ny taxilov 

er der selvfølgeligt gode og min-

dre gode ting.

Vi har i TAXA 4x35 altid sagt, at 

vi ikke er bange for konkurrence, 

når det bare er på lige vilkår, og 

vi vil ikke konkurrere på skatte-

unddragelse. Af den grund synes 

vi, at det er et problem, at man kan 

oprette et firma med en egenka-

pital på 40.000 kroner og derefter 

opbygge en kæmpe skattegæld. 

På et eller andet tidspunkt bliver 

det selvfølgeligt stoppet, men det 

eneste man har i klemme er de 

40.000 kroner, man startede med, 

hvis man ikke har været smart nok 

til også at trække dem ud. Efter-

følgende kan man starte op igen - 

man skal bare finde en stråmand.

Man kan selvfølgelig ikke forhindre, 

at der er nogle, der går konkurs, 

men vi mener, at man kan sørge 

for, at det er så dyrt at starte 

op, at det ikke er interessant at 

spekulere i det,” udtaler formand 

i TAXA 4x35, Palle Christensen, og 

peger på, hvad TAXA 4x35 finder 

er de tre vigtigste punkter, som 

der bør justeres på:

 

Én tilladelsestype men ikke 
med samme kontrol
I udkastet skal taxierne have samme 

kontroludstyr som i dag. Limousi-

nerne skal ikke have sædefølere, 

men de skal dog have en elektro-

nisk kørebog. OST-bilerne skal der 

slet ikke føres kontrol med.

 Vi mener, at hvis man bare 

som minimum stiller krav om, at 

OST-bilerne ligesom limousinerne 

skal have en elektronisk kørebog, 

vil man ved en kontrol kunne se, 

om bilen har været ude at køre 

på et sted og tidspunkt, som ikke 

svarer til den offentlige kontrakt-

kørsel, de har fået. Derudover vil 

man nemt kunne se, om alle 

overholder de arbejdsmiljøregler, 

der gælder.

 

Samme pris på gadeture, 
bestilte ture og 
fastpristure?
Kørselskontoret skal skilte med 

deres priser, både på bilerne og 

på deres hjemmeside.

Men at man ved lov vil beslut-

te, at den pris, man skal betale for 

en gadetur, ikke må være billigere 

end prisen for at bestille en vogn 

eller billigere end en fastpris tur, 

er ikke særligt gennemtænkt. 

Der bliver måske mulighed for at 

lave nogle tillæg på bestilte ture, 

men om det løser problemet, er 

tvivlsomt.

 Vi mener, at det skal være 

muligt at aftale en pris for en 

given tur, uden at prisen nødven-

digvis skal være lavere end for en 

gadetur. Hvordan de har forestil-

let sig, at vi skulle kunne køre en 

bestilt lokal tur fra Hundested Kro 

til samme pris som en gadetur 

fra Rådhuspladsen i København, 

er svært at forstå, og effekten af 

dette vil blive at kunder i yderom-

råderne ikke vil få en vogn.

 

Taxitilladelser og 
universaltilladelser blandet
Taxitilladelser skal fortsætte efter 

den nuværende lovgivning, og 

universaltilladelser skal fungere 

efter de nye regler, med parallel-

takster. En taxitilladelse skal altså 

følge de kommunale maksimal-

takster, der i både Kolding og 

København er knækpunktstakser, 

mens en universaltilladelse skal 

følge de paralleltakster, kør-

selskontoret beslutter. Hvordan 

lovgiverne forestiller sig, at et 

marked med så forskellige regler 

skal kunne fungere, er helt ufor-

ståeligt.

Vi foreslår derfor, at kommu-

nen i samarbejde med bestillings-

kontorerne, skal kunne fastsætte 

paralleltakster, der gælder for det 

enkelte bestillingskontor, i stedet 

for at taksterne skal gælde for alle 

vogne i kommunen.
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3F Transportgruppen har foreslået, 

at teksten i § 10 om overens-

komster bliver stammet op og 

formuleret således:

”For at overholde lovens § 10 

skal indehaveren af en tilladelse 

følge en kollektiv overenskomst 

indgået mellem en af de mest 

NY TAXILOV fortsat....

Uddannelse og løn- og arbejdsvilkår

repræsentative organisationer, 

som dækker området og aftalen 

skal være landsdækkende.”

”Det er nødvendigt for, 

at der kan være lige konkur-

rencevilkår og at sikre, at der 

ikke laves flere af de såkaldte 

køkkenbords-overenskomster,” 

forklarer forhandlingssekretær i 3F 

Transportgruppen, Allan Andersen 

og fortsætter:

”3F Transportgruppen er af 

den opfattelse, at formuleringen 

i § 10 i lovforslaget ikke bringer 

retstilstanden tilbage til før den 

velkendte højesteretsdom om 

overenskomster, da teksten er 

identisk med netop den tekst, der 

er indeholdt i den nuværende 

taxilovs § 5 stk. 5, og som retten 

mente var for upræcis.”

 Omkring uddannelse mener 

3F Transportgruppen, at når det 

offentlige forlanger, at chaufføren 

er i besiddelse af det såkaldte 

BAB kursus, at det er mest hen-

sigtsmæssig at dette kursus med 

fordel indeholdes i chaufførud-

dannelsen.

Dansk Industri lægger overordnet 

vægt på, at lovforslaget lægger op 

til en modernisering af rammerne 

for erhvervsmæssig personbe-

fordring i personvogne. Der har 

længe været et behov for at 

skabe nye og friere rammer for at 

erhvervet får mulighed for at imø-

dekomme de hastige forandringer 

i købsadfærd, teknologier og prak-

sisser, der konstant finder sted. 

DI Transport finder, at lovforslaget 

skaber et godt udgangspunkt for 

at påbegynde den proces.

 

Skillelinje mellem 
erhvervsøkonomisk og 
privatøkonomisk aktivitet
Man kommer ikke uden om, 

Nye muligheder for dem der 
vil gribe dem

at såkaldt ”deleøkonomiske” 

aktiviteter har udfordret person-

befordringserhvervets grænser 

de senere år. Fremadrettet er 

det derfor centralt, at der skabes 

en præcis afgrænsning mellem 

erhvervs- og privatøkonomiske 

aktiviteter. Vi finder det derfor me-

get tilfredsstillende, at lovforslaget 

indeholder præcise definitioner 

og anvisninger, der kan skabe ro 

om spørgsmålet.

Nye muligheder 
Med indførelsen af et nyt til-

ladelsessystem, muligheden for at 

drive forretningen i selskabsform 

og friere rammer for kørselskon-

torers forretningsmodel, vil der 

skabes mange nye muligheder 

for at udvikle forretningen. Det 

tror vi vil medvirke til at skabe ny 

og tiltrængt dynamik i erhvervet. 

Det forudsætter selvfølgelig, at 

man som eksisterende bran-

che aktivt søger at udnytte det 

forspring som overgangsperioden 

giver. Men omvendt er det en 

stor forandring, så derfor bifalder 

vi også, at der bliver en over-

gangsperiode for det eksisterende 

branche. Det er også positivt, at 

der i lovforslaget er tænkt på, 

hvordan udfordringerne med 

betjeningen i de tyndtbefolkede 

områder kan løses.

 

Parathed for at 
imødekomme den 
teknologiske udvikling
Teknologierne udvikler sig 

ekstremt hurtigt. DI Transport 

finder det derfor vigtigt, at de 

lovmæssige rammer ikke stiller 

sig hindrende i vejen for løbende 

tilpasning til den teknologiske 

og digitale udvikling, ikke mindst 

i forhold til kontrolapparatet og 

i forhold til at møde kundernes 

behov. 
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Jesper Andersen, taxivognmand i Aarhus:

Vrøvletekst om tilladelsers gyldighed og overdragelse

Jesper Andersen, taxivognmand i 

Aarhus spørger hvorledes formule-

ringen i lovudkastet om overdragel-

se af tilladelser skal forstås (side 18):

“Som noget nyt vil det blive 

muligt at lave et generationsskifte 

for vognmandvirksomheder, hvor 

en virksomhed kan overdrages 

eller sælges, hvis tilladelsesinde-

haveren eksempelvis dør. Det er 

ikke muligt i dag.”

Jesper Andersen finder formu-

leringen i modstrid med lovens 

§8 stk. 2 og ønsker en lovmæs-

sig præcisering. Paragraf 8 stk. 2 

siger helt klart: 

”Tilladelsen kan alene anvendes 

af den virksomhed eller person, der 

har opnået den, og tilladelsen kan 

hverken helt eller delvist overdra-

ges til andre.

Hvori består forskellen imel-

lem overdragelse og salg? Jesper 

Andersen ønsker en nærmere 

præcisering af:

1) Overdragelse henholdsvis salg 

af geografisk begrænset ”gammel” 

taxibevilling

2) Overdragelse henholdsvis salg 

af geografisk begrænset ”gam-

mel” bestillingskontorstilladelse

3) Overdragelse henholdsvis salg 

af ”ny” universaltilladelse

4) Overdragelse henholdsvis salg 

af ”ny” kørselskontortilladelse

Slutteligt bedes belyst, om der 

hersker forskel imellem overdra-

gelse henholdvis salg inden- som 

udenfor overgangsordningen på 3 

år i hver enkelt af de 4 situationer 

ovenfor.

Universaltilslutningspligt til 
flere kørselskontorer
Jesper Andersen undrer sig over 

formuleringen på side 44:

“Spørgsmålet om, hvorvidt en 

vognmand kan indgå aftaler med 

flere kørselskontorer, er heller 

ikke reguleret af loven, da det 

ligeledes er et privatretligt mel-

lemværende, som reguleres af 

kontrakten mellem parterne.”

Jesper Andersen henviser til 

§4 stk. 2, hvor der står:

 ”Taxikørsel må kun sælges af 

et kørselskontor”

Vendingen ”et bestillingskon-

tor” ses i nugældende regler for 

taxakørsel om taxiens tilslutnings-

pligt til ét bestillingskontor. For at 

undgå fortolkningstvivl, foreslår 

Jesper Andersen, at man eksplicit 

i loven anfører:

”Taxikørsel må udelukkende 

distribueres via minimum ét kør-

selskontor per universaltilladelse”

Af konkurrencehensyn kunne 

man evt. overveje at styrke univer-

saltilladelsesindehaverens valgmu-

ligheder og dermed konkurrencen 

ved at forbyde kørselskontorene at 

indgå eksklusivkontrakter.

Minimumsniveauet for 
bødestraf bør stå mål med 
problemets omfang og 
alvor
Jesper Andersen mener, at det 

er meget forkert at introducere 

et bødetyranni med minimums-

straffe i 35.000 kroners klassen 

hentet fra last- og busbranchen 

(skemaet side 80). 

”Står bødeniveauet mål med 

forseelsernes alvor og omfang 

og hvilke retspolitiske erfaringer 

har man fra lastbiler og busser,” 

spørger han.

Taxikørsel udføres i meget 

ringe omfang tværnationalt med 

dansk indregistrerede køretøjer 

og førere. Giver det mening at 

introducere et bøderegulativ fra 

det svagt beslægtede godstrans-

porterhverv med stor international 

konkurrence og vil det have en 

adfærdsregulerende effekt?

Der udstedes ingen bøder i 

nævneværdigt omfang til taxi-

branchen i dag.

Der snydes naturligvis – Men, 

er det nødvendigt at introducere 

nye tårnhøje straffe for fiktive 

problemer?

Uber har lært forvaltningen 

Danmark, at lovgivningen på taxi-

området er utidssvarende. Men 

er svaret på dette, at straffe helt 

almindelige erhvervsdrivende, 

som i vid udstrækning ingenting 

gør forkert? Og når de gør, skyldes 

det oftest simpel uagtsomhed ej 

forsætlig spekulation.
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Af Tommy Verting 

Viceborgmester og formand 

for Teknik- og Miljøudvalget 

i Nordfyns Kommune, Franz 

Rohde (K), var for nylig fremme 

i lokalmedier med udtalelser 

om, at han ikke kunne forstå, 

hvorfor det kunne være noget af 

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

Dantaxi 4x48 forhandler lige nu 

med flere taxiselskaber, der øn-

sker at blive en del af Dantaxi 

4x48, fremgår det af en presse-

meddelelse.

”Selv om loven først træder i 

kraft om fire måneder, kan ingen 

af os vente med at tænke og 

planlægge til 1. januar. Fremtiden 

er startet, og vi skal være så me-

get klar i planlægningen, at over-

gangen til den ny taxilov bliver så 

smidig som muligt,” siger Carsten 

Aastrup, administrerende direktør 

i Dantaxi 4x48.

Den ny taxilov åbner for en 

helt ny måde at drive taxivirksom-

hed på. Når vognmænd nu viser

interesse i at blive en del af Dantaxi 

4x48, skyldes det iflg. Carsten 

Aastrup flere forhold, nemlig stor-

driftsfordele, landsdækkende kun-

deaftaler, fleksibiliteten i udnyttelse 

af kapacitet og vognmændenes 

mulighed for at spare op i egen 

Dantaxi 4x48 tager forskud på 
den ny taxilov

virksomhed. Især fremhæver han 

ophævelsen af de geografiske 

begrænsninger og vognmænde-

nes mulighed for at anvende den 

virksomhedsform, de foretrækker.

”Dantaxi 4x48 er det eneste 

landsdækkende selskab i branchen. 

Vi har infrastrukturen, teknologien 

og kapaciteten til at tilbyde vogn-

mænd over hele landet en mu-

lighed for at anvende deres 

tilladelser optimalt. Vi kan flytte 

kapaciteten hen, hvor der er efter-

spørgsel, og så har vi landsdæk-

kende kundeaftaler, som vi 

er i stand til at servicere og ud-

nytte optimalt. Det er vigtigt, at 

vi bruger vores egen kapacitet 

rigtigt, for hvis vi ikke gør det, står 

konkurrenter på spring for at tage 

en del af markedet.”

 

Tilstede overalt i landet
Carsten Aastrup lægger ikke skjul 

på, at man aktivt går efter at indgå 

”Ifølge den kommende taxilov kan vogn-
mænd for alvor få mulighed for at blive 
forretningsfolk og opbygge virksomheder, 
som de kan bruge til opsparing og salg, 
den dag de vælger at stoppe, i stedet 
for som i dag bare at køre i garage og 
aflevere tilladelsen. Der bliver mange 
muligheder for at opbygge interessante 
og solide virksomheder, hvis de selv vil 
og ellers evner det,” udtaler Carsten 
Aastrup.
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samarbejder med lokale vogn-

mænd eller taxiselskaber uden for 

København: 

”Vi forhandler lige nu med 

flere taxiselskaber, der ønsker at 

blive en del af Dantaxi 4x48. Så-

dan som den ny lov bliver udfor-

met, er det en kæmpe fordel at 

være en stor spiller på markedet. 

Den vækststrategi, vi har lagt for 

dagen gennem de seneste 5-7 

år, har vist sig at være den rigtige. 

Vi har 1.450 vogne ’fra Gedser 

til Skagen,’ og målet er at være 

tilstede overalt i landet. Størrelse 

betyder noget både økonomisk 

og med hensyn til indflydelse på 

det politiske livs beslutninger om 

vores branche.”

Direktør Carsten Aastrup



Dansk Limousine Center søger 
erfarne chauffører - gerne 
tidligere taxivognmænd

Tekst og fotos: Tommy Verting

Dansk Limousine Center i Sten-

løse i Nordsjælland søger modne 

taxichauffører og tidligere vogn-

mænd med det rette servicegen, 

der har lyst og mod på at køre 

med feststemte kunder i op til 11 

meter lange stretch limousiner eller 

specialkøretøjer som en ombygget 

amerikansk brandbil eller måske i 

en rigtig Policecar fra L.A.P.D.

Er du tidligere taxivognmand og falder det dig naturligt 
at servicere kunderne ekstraordinært, så de føler, at de 
er noget særligt, når de kører med dig, så har Dansk 
Limousine Center et freelance job til dig.

”Vi har nogle atypiske biler i for-

hold til andre selskaber. Vognpar-

ken tæller 42 limousiner og spe-

cialvogne til enhver festlig lejlig-

hed, men vi mangler erfarne chauf-

fører, gerne med mange års anci-

ennitet, der på freelance basis 

kunne tænke sig at prøve kræfter 

med limousinekørsel. Vi udfører 

ikke traditionel business-kørsel, 

men løser udelukkende opgaver, 

hvor der skal anvendes særlige 

køretøjer til festlige lejligheder. Vo-

res chauffører skal derfor kunne 

finde sig til rette med at bære 

hvid uniformsjakke, kasket, sorte 

benklæder og sorte sko,” fortæller 

Solveig Green, som er indehaver 

af Dansk Limousine Center. 

”Vi har en stor gruppe af faste 

freelance chauffører, der lejlighedsvis 

kører for os ved siden af, at de har 

deres faste job, men vi kunne godt 

tænke os at få kontakt til tidligere 

taxivognmænd, der har kørt i mange 

år. De har det i sig og ved, hvad det 

vil sige, at kunden skal have en god 

oplevelse. 

Opgaverne er meget forskel-

lige. Ud over de velkendte ture 

med konfirmander og festklædte 

gymnasielever, kører vi også med 

personer, der fejrer jubilæum 
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Vi sørger for den nødvendige oplæring, da det er lidt specielt at køre i så lange biler og det er 
op til de enkelte chauffører selv at bestemme, hvilke type biler de ønsker at køre,” fortæller 
Hans Greve Brandenborg. 

Ud over 42 limousiner og specialvogne har 
Solveig Green sit eget museum med mange 
veterankøretøjer.



VolvoCars.dk

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

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

prøv de nye Volvo S90 & V90

premium taxi! 

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

eller har sidste arbejdsdag i en 

virksomhed, ligesom vi bliver brugt 

ved filmoptagelser. Fælles ved 

alle kørsler er, at vores chauffører 

har overblikket og bevarer roen, 

så f.eks. en nervøs brud ikke pa-

nikker undervejs til kirken. Det er 

vigtigt for os, at alle vore kunder 

har en god og behagelig oplevelse. 

Nu om dage bliver nyfødte kørt 

hjem fra sygehuset i limousine, 

konfirmander køres til kirke og 

gymnasielever hyrer os til time-

lange kørsler i optog med mange 

limousiner, inden de skal til den 

store gymnasiefest,” fortæller 

Solveig Green videre og hun sup-

pleres af Hans Greve Branden-

borg, som til daglig har det store 

overblik i firmaet:

”Vi kan have opgaver af op til 

fem timers varighed eller måske 

to på hinanden følgende opgaver 

af kortere varighed og betaler løn 

til vore chauffører, så de har en 

time til at nå frem til kunden. Bi-

len er klar når chaufføren møder 

op og de skal blot stille bilen igen, 

når opgaven er afsluttet, så sørger 

vi for vask og støvsugning. Vi sør-

ger også for den nødvendige op-

læring inden nye chauffører kom-

mer ud og køre, da det er lidt 

specielt at køre i så lange biler. 

Det er op til de enkelte chauffø-

rer selv at bestemme, hvilke type 

biler de ønsker at køre. Nogle øn-

sker kun at køre lange limousiner, 

mens andre finder det sjovt at 

køre en ombygget amerikansk 

brandbil med plads til 28 personer,” 

fortæller Hans Greve Brandenborg.

Lincoln limousiner, monster 
limousiner, klassiske biler 
og specialvogne 
Solveig Green startede Dansk 

Limousine Center i 1995 efter 

at have købt en rød Cadillac, der 

havde tilhørt Simon Spies og si-

den er det gået slag i slag med at 

udvide forretningen i takt med, at 

der blev overskud til at købe flere 

køretøjer. I dag tæller vognparken 

ikke mindre end 42 specielle 

køretøjer, hvoraf de fleste er lange 

stretch limousiner på mellem 

9,7 og 11 meter lange fordelt på 

bilmærkerne Hummer, Chrysler 

og Porsche i farverne hvid, sort 

lyserød og pink. Dansk Limousine 

Center har eget værksted med to 

mekanikere, som servicerer de 

mange køretøjer, som bl.a. også 

tæller en Rolls-Royce - kaldet 

”Store Krone”. Den har tilhørt den 

Britiske Ambassade og transpor-

teret Dronning Elizabeth, når hun 

har været på statsbesøg her i 

landet.

Til studenterkørsel er det f.eks. 

muligt at leje 4 stk. nyrenoverede 

amerikanske militær trucks GMC 

CCKW-353, monteret med Brow-

ning TMG 12,7 mm. maskinge-

vær på taget.

Starttaksten for at leje en 

stretch limousine er 2.000 kroner 

inklusive den første time og her-

efter 400 kroner pr. påbegyndt 

halve time med start fra kunden 

sætter sig i bilen.
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Af Espen Olsen, taxichauffør 

Joachim Jensen, som i august-

udgaven af magasinet, TaxiMinibus 

Danmark, beklagede sig over ikke 

at have fået en taxitilladelse, kan 

på ingen måde dokumentere, at 

behovet for flere taxier i Region 

Hovedstaden er tilstede. At meget 

foregår på en uhensigtsmæssigt 

måde af flere årsager, betyder ikke 

at der er et behov for flere biler pt.

Nyt kørselsmønster
Årsagerne til at flere hoteller har 

været fremme med kritik om 

mangel på taxier, er opstået fordi 

Joachim Jensen og hans tidligere 

kolleger har ændret kørselsmøn-

ster, efter at de i det nye selskab, 

geografisk har fået adgang til 

nogle ture, som de ikke kørte før, 

ligesom de nu har adgang til en 

meget større pulje af ture fra Kø-

benhavns Lufthavn, som ligger i 

et område af Storkøbenhavn, som 

normalt ikke genererede mange 

ture til hans daværende selskab i 

forhold til f.eks. Taxi 4x27.

Tidligere var disse vogne 

nærmest klistret til hotellerne og 

taxipladserne i indre by.

Kan det være rigtigt, at 
vi skal have 200 biler 
ekstra på gaden bare for 
at Joachim Jensen kan få 
en taxitilladelse?

Manglende information fra 
cruise-terminalerne
Omkring manglende taxier ved 

cruise-terminalerne, så er det cru-

ise selskaberne, der skal servicere 

turisterne, der selv er skyld i, at 

trafikken ikke bliver afviklet på 

bedste vis, idet de har en meget 

mangelfuld kommunikation udad-

til. Der kommer ingen oplysninger 

om passagerer og om der mang-

ler biler. Det ville hjælpe meget, 

da det er de færreste chauffører, 

der vil chance på en tur så langt 

væk og måske risikere at brænde 

en time af på ingenting.

Metro-Cityring vil gøre det 
surt for taxierne
Følgerne af den kommende 

Metro-Cityring vil gøre det surt for 

taxierne. Især fordi det vil være 

meget hurtigere for kunderne at 

køre i tog under jorden i stedet 

for at holde i kø på gader og veje 

i en taxi med et taximeter, der 

blot tikker ventetid. 

1.500 taxier i Storkøben-
havn burde være rigeligt
Hvis taxierne i Storkøbenhavn 

blev drevet optimalt logistisk set, 

ville det være nok med ca. 1.500 

biler til at betjene kunderne, fordi 

50-60 procent af bilerne stort set 

er ledige hele tiden. Kapaciteten 

er der, men vi kører meget uhen-

sigtsmæssigt og jeg er bange for, 

at det nye taxidepot i Københavns 

Lufthavn desværre vil tiltrække 

endnu flere biler, der blot vil 

holde og vente endnu længere 

tid på kunderne. 

Jeg forstår heller ikke, at de 

enkelte taxiselskaber tillader, at 

så mange af deres biler holder 

i lufthavnen og spilder tiden i et 

og samme distrikt, når behovet 

for taxier slet ikke er dér, men 

måske andre steder i byen. 

Mange chauffører og vognmænd 

kører endda helt ud til lufthavnen 

uden at have passagerer med, ja 

de det gør sågar også efter, at de 

har sluttet en tur i Nordsjælland. 

Måske skulle lufthavnen kun være 

forbeholdt de vogne, der rent 

faktisk slutter en tur med kunder 

derude?

 

Ikke interessant at køre 
rabatture
Taxiselskaberne i Storkøbenhavn 

bør også tænke anderledes i 

forhold til at tilbyde kunderne 

rabat i indre København. Ture, 

der skal køres til en ringere pris, 

er ikke interessante at køre for 

de enkelte førere. De vil mange 

gange hellere lige holde og vente 

et par minutter længere for en 

gadetur, der giver bedre betaling 

for det samme arbejde.

Vi kører uhensigtsmæssigt. 

Dels er vi mange biler på gaden 

på tidspunkter, hvor der ikke er 

det nødvendige behov og i andre 

tilfælde, er der ingen biler på 

gaden, når behovet virkelig er 

tilstede. Det er også et problem, 

at stort set alle nærmest syn-

kront skifter chauffør på samme 

tid hver dag. Derudover burde 

det være standard eller krav at 

vognmænd krævede deres vogne 

havde en gennemsnitlig besat 

procent på 60 % af totalt kørte 

kilometer, især nu da frikørsels-

ordningen er historie, men der 

ville også være andre væsentlige 

omkostninger at spare ved en 

sådan højere besættelsesprocent.

Taxierne drives uhensigtsmæssigt
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Hyundai har offentliggjort infor-

mation om deres nye generation 

af brintbiler, som ventes at komme 

på markedet i starten af 2018. 

SUV’en benytter Hyundai’s 

fjerde generations brændselscel-

leteknologi, som gør det muligt for 

bilen at køre op til 800 kilometer 

Hyundai sender 
ny generation 
af brintbiler på 
markedet

på en fuld tank. Dette er en tyde-

lig forøgelse sammenlignet med 

deres første generation af brint-

biler, der har en rækkevidde på 

594 kilometer. Udover dette, har 

SUV’en en effektivitetsværdi på 60 

procent – en forhøjelse på ni pro-

cent fra deres første generation. 

En af de største forbedringer er 

bilens egenskab til at starte i kolde 

omgivelser. Brintbiler har førhen 

haft svært at starte i omgivelser 

med temperaturer under fryse-

punktet, men takket være inkor-

porering af nye komponenter, 

kan Hyundai´s nye brintbil starte 

i kuldeområder med minus 30 

grader. 
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Hvert år får 4.000 danskere hjer-

testop, hvoraf 75 procent sker i 

eget hjem. Og når ulykken er ude, 

er hurtig hjælp afgørende. Det har 

fået tre iværksættere til at starte 

det rullende tiltag Hjertepiloterne, 

hvor ansatte i kørende erhverv 

uddannes professionelle første-

hjælpere. TAXA 4x35 er første 

virksomhed, hvor taxichaufførerne 

skal hjælpe med at redde liv. 

Når et menneske falder om 

med hjertestop, er hurtig hjælp 

afgørende, da hjernen tager varigt 

skade efter få minutter. I 2015 var 

det kun 11 procent, der overle-

vede et hjertestop, og det har fået 

iværksætterne, Stefan Meggele, 

Zitta Mogensen og Brian Clemens, 

til at starte Hjertepiloterne. Her vil 

man uddanne kørende arbejdsfolk 

til at redde liv. TAXA 4x35 er første 

virksomhed, der melder sig i den 

gode sags tjeneste, hvor chauffører 

kan blive hjertepiloter. 

”Vi er enormt stolte og glade for 

det nye samarbejde med Hjerte-

piloterne og deres vigtige mission 

om at redde flere liv. Vi har dagligt 

hundredvis af chauffører på de 

københavnske veje, og hvis vi kan 

hjælpe med at redde liv, inden 

ambulancefolkene ankommer, vil 

vi selvfølgelig det,” siger Peter Bjer-

regaard, adm. direktør i TAXA 4x35, 

Chauffører i TAXA 4x35 uddannes 
som hjertepiloter

der håber, at flere virksomheder i 

transportbranchen vil deltage.

Inden chaufføren kan kalde sig 

hjertepilot, skal vedkommende 

igennem en uddannelse og et 

førstehjælpskursus, som løbende 

bliver vedligeholdt. Taxien udstyres 

med en hjertestarter og moderne 

teknologi, der vil forbinde taxien 

med alarmcentralen, så chaufføren 

kan blive tilkaldt direkte af alarm-

centralen. Der installeres også en 

GPS i taxien, så ambulancen hurtigt 

kan finde frem til patienten og den 

hjertepilot, der yder livreddende 

førstehjælp på stedet. 

Brian Clemens, der selv er hjer-

tepatient, har sammen med Stefan 

Meggele og Zitta Mogensen en klar 

ambition om at forbedre chancen 

for overlevelse ved at komme 

hurtigere ud til hjertestoppet. Også 

her er man glade for samarbejdet 

med TAXA 4x35, der har et stort 

potentiale for mange hjertepiloter.

”Vi er utroligt glade for samar-

bejdet med TAXA 4x35, der som 

den første virksomhed har valgt at 

støtte vores mission. Uden kørende 

hjertepiloter ville vores ide ikke kun-

ne lade sig gøre, og TAXA 4x35 har 

hele tiden mange chauffører i de 

københavnske gader,” siger Stefan 

Meggele, adm. direktør i Hjertepilo-

terne og Dansk Førstehjælp.

Jo flere hjertepiloter der kan ud-

dannes, jo større er chancen for 

at redde flere menneskeliv. 

Hjertepiloterne har startet en hjerte-

pilotfond, som giver samfundet 

mulighed for at støtte projektet og 

de mange modige hjertepiloter. 

Endvidere er der mulighed for 

sponsorater.

Chauffør i TAXA 4x35, Thomas 

Stensig, var blandt de fem første 

kursusdeltagere, og er på frivillig 

basis nu er klar til at rykke ud, når 

alarmen kommer fra Alarmcentra-

len:

”Jeg har givet det mange tanker og mener jeg er rede til at træde til, når det gælder, men jeg 
ved godt, at jeg kan komme i en situation, hvor jeg måske ikke vil være i stand til at fortsætte i 
taxaen, før jeg er kommet ned af adrenalinet igen,” fortæller Thomas Stensig.  

Red liv.....
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Tekst og foto: Tommy Verting

Syv vognmænd med tilsammen 

10 tilladelser er klar til at starte 

ud med nyt bestillingskontor i 

Odense under Taxi 4x27.

Tirsdag den 5. september fik 

Taxi 4x27 tilladelse til at drive 

bestillingskontor i Odense og er 

nu trukket i arbejdstøjet for at få 

klargjort det nye bestillingskontor, 

som bliver det tredje i Odense 

Kommune ud over Odense Taxa/

TaxaFyn og Odense Mini Taxi. 

By- og Kulturudvalget i Odense 

Kommune tog beslutningen på 

deres møde tirsdag formiddag 

og allerede samme eftermiddag 

ankom ledelsen i Taxi 4x27 til et 

Taxi 4x27 har fået tilladelse til 
at indtage Odense

møde med flere af de forvent-

ningsfulde vognmænd i Odense. 

Direktør i Taxi 4x27, Thomas 

RB Petersen, fik udleveret et 

takstreglement og orienterede 

om, at der allerede var bestilt 

opdatering af systemet til at 

dække Fyn og Jylland. Odense-

vognmændene fik tilbudt at få 

indpakket deres taxier i gul profil 

hos RTT eller modtage et tilskud 

til at få foretaget profilindpaknin-

gen lokalt i Odense. Vognmæn-

dene blev bedt om at udfylde 

vognprofiler, vognmandsprofiler 

og chaufførprofiler. 

25 procent rabat 
Der var enighed blandt Odense-

vognmændene om at følge trop 

med Taxi 4x27 i København og 

Aarhus og tilbyde kunderne 25 

procent rabat på km-taksten.

Alle vognmændene var rimelig 

fortrøstningsfulde med hensyn 

til at sikre omsætning fra starten. 

Planen er at flytte kørselsopgaver 

på flexkontrakter over i taxierne i 

det omfang, der mangler kørsels-

opgaver. 

 Ideen med et tredje bestil-

lingskontor i Odense opstod i 

kølvandet på en del uro i TaxaFyn 

i den forgangne sommer, hvor 

flere vognmænd blev ekskluderet 

fra den bagvedliggende vogn-

mandsforening, fordi de nægtede 

at betale en månedlig pladsleje 

på 5.100 kroner for OST-tilla-

delser, som de har anskaffet sig 

uden om TaxaFyn.

Ledelsen i Taxi 4x27 var ikke 

sene til at tage en beslutning og 

kort efter var der afleveret en 

officiel ansøgning om tilladelse til 

at etablere et nyt bestillingskontor 

i Odense - en ansøgning som nu 

altså har givet gevinst.

 Odense Kommune havde 

på forhånd krævet tilslutning fra 

mindst 10 vogne, for at give tilla-

delse til et tredje bestillingskontor 

i kommunen.

Fem af de syv vognmænd med tilsammen 10 taxitilladelser var tilstede da ledelsen fra Taxi 4x27 ankom til Odense tirsdag 
eftermiddag den 5. september. Fra venstre ses direktør Thomas RB Petersen, Michael Jensen, John Vemmelund, Carsten 
Odgaard, formand for Taxi 4x27, Claus Rubek Jørgensen, Klaus Nielsen, IT-ansvarlig Murad Sabab, Niels Erik Olsen.
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Nu går arbejdet med at støbe 

de permanente bropæle i gang. 

Pælene skal sørge for et stabilt 

fundament til Fjordforbindelsen 

Frederikssund mange år frem i 

tiden. Opgaven med pælefunde-

ring vil foregå frem til forsomme-

ren 2018.   

Det store grej er fundet frem 

i form af en overdimensioneret 

boremaskine, masser af arme-

ringsjern og der er faste aftaler 

om levering af tonsvis af beton.  

 ”Det er en meget vigtig op-

gave, der nu går i gang på selve 

brobyggeriet, og den er ikke helt 

Der skal sættes 52 pæle i 
Roskilde Fjord

nem. Havbunden og undergrun-

den på Roskilde Fjord byder ikke 

på de mest optimale jordbunds-

forhold til brobygning,” siger 

Henrik Vincentsen, projektchef i 

Vejdirektoratet og fortsætter:  

 ”Jordbundsforholdene gør, at 

bropælene skal meget langt ned i 

undergrunden før vi rammer kal-

ken. Nogle steder over 40 meter.”  

 Broen skal bygges på i alt 16 

bropiller, hvoraf de 13 står i fjor-

den. Det er de 13 piller i vandet, 

der skal have pælefundering i 

forskellig dybde. Alle 13 pælefun-

derede piller får 4 pæle. Det er 

rigtig mange pæle, der skal bores 

ud til og støbes i Roskilde Fjord - 

52 i alt.  

 De maksimale dimensioner 

på pælene vil være 2 meter i 

diameter og omkring de 47 meter

i længden. Tættere på land redu-

ceres størrelsen på pælene en 

smule.  

 Entreprenøren starter på den 

midlertidige dæmning på Frede-

rikssundssiden og flytter efterføl-

gende over til den midlertidige 

dæmning ved Tørslev Hage.  

 

Sådan sættes pælene i 
Roskilde Fjord
Entreprenøren starter med at 

bore et stort jernrør ned i hav-

bunden, indtil man når kalken. 

Når jernrøret er renset for jord- og 

sandmaterialer, sænkes et net af 

armeringsjern ned i hullet og til 

sidst støbes røret ud med beton.

Pæletest
Forud for arbejdet med etablering 

af pælene, har der først været 

geotekniske undersøgelser af un-

dergrunden, så fulgte ingeniørbe-

regningerne og til sidst blev der i 

juni måned testet på to testpæle.  

Testpælene er blevet belastet 

med en last, der er fire gange 

så stor som broens egen vægt 

inklusiv trafik. Resultaterne af 

pæletesten er blevet analyseret 

og har bekræftet, at designet af 

broens pælefundering passer 

til de geotekniske forhold, som 

findes i fjorden.   

 De længste pæle, som er 

dem i midten af fjorden, bliver ca. 

47 meter lange. Jernrøret bores 

kun til kalken, mens pælene bo-

res 6-8 meter ned i kalken, dvs. 

pælen er 6-8 meter længere end 

jernrøret. Til de længste pæle bru-

ges ca. 14,5 tons stål og ca. 150 

m3 beton, svarende til ca. 360 

tons, som leveres fra betonfabrik-

ker i Roskilde og Hillerød. 



Krydstogt
Ankomst- og afgang

Ankomst Afgang Kaj Skib Turn

07/09/17 08.00 07/09/17 18.00 Langelinie Europa 2 
07/09/17 12.00 07/09/17 23.00 Langelinie Norwegian Jade 
08/09/17 09.00 08/09/17 18.00 Langelinie Seven Seas Explorer 
09/09/17 05.00 09/09/17 18.00 Oceankaj Regal Princess x
09/09/17 07.00 09/09/17 16.00 Langelinie Ocean Majesty 
09/09/17 08.30 09/09/17 18.00 Oceankaj Costa Favolosa x
10/09/17 07.00 10/09/17 17.00 Oceankaj Norwegian Getaway x
10/09/17 08.00 10/09/17 18.00 Oceankaj MSC Fantasia x
10/09/17 14.00 10/09/17 20.00 Oceankaj Monarch 
11/09/17 22.00 12/09/17 16.00 Nordre Toldbod Europa 
12/09/17 07.00 12/09/17 18.00 Oceankaj Marina x
12/09/17 07.30 12/09/17 22.00 Langelinie Viking Sea 
12/09/17 12.00 12/09/17 20.00 Langelinie AIDAvita 
13/09/17 10.00 13/09/17 23.00 Langelinie Pacific Princess 
15/09/17 09.00 15/09/17 17.00 Langelinie AIDAvita 
15/09/17 12.00 15/09/17 17.30 Langelinie Pacific Pearl 
16/09/17 08.00 17/09/17 20.00 Langelinie Prinsendam 
17/09/17 08.00 17/09/17 18.00 Oceankaj MSC Fantasia x
18/09/17 07.30 18/09/17 18.00 Langelinie Viking Star 
18/09/17 13.00 18/09/17 23.00 Langelinie AIDAmar 
19/09/17 07.00 19/09/17 17.00 Oceankaj Norwegian Getaway x
19/09/17 12.00 19/09/17 20.00 Langelinie AIDAvita 
19/09/17 12.30 20/09/17 23.00 Langelinie Balmoral 
22/09/17 09.00 22/09/17 17.00 Langelinie AIDAvita 
22/09/17 11.00 22/09/17 18.00 Langelinie AIDAmar 
26/09/17 12.00 26/09/17 20.00 Langelinie AIDAvita 
26/09/17 12.30 26/09/17 18.30 Langelinie Black Watch 
28/09/17 07.00 28/09/17 17.00 Oceankaj Norwegian Getaway x
29/09/17 09.00 29/09/17 17.00 Langelinie AIDAvita 
03/10/17 12.00 03/10/17 20.00 Langelinie AIDAvita 
05/10/17 08.00 05/10/17 18.00 Langelinie Balmoral 
06/10/17 09.00 06/10/17 17.00 Langelinie AIDAvita 
06/10/17 13.00 07/10/17 20.00 Langelinie Magellan 
07/10/17 07.00 07/10/17 17.00 Oceankaj Norwegian Getaway x
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Vejdirektoratet har indgået en af-

tale med Go’on om at fortsætte 

driften af det ene af de to tankan-

læg på Skovvejen, der er blevet 

nedlagt i forbindelse med det 

kommende byggeri af 2. etape af 

Kalundborgmotorvejen.

 Go’on, som tilbyder rabat på 

helt op til 155 øre pr. liter diesel 

til TaxiMinibus Danmarks læsere, 

har i forvejen 122 tankstationer 

over hele landet. De forventer 

at åbne det nye tankanlæg ved 

Dramstrup i september. Anlæg-

get vil være ubemandet med en 

dobbeltstander.

 

Lokalt forankret
”Vi er et lokalt forankret olieselskab, 

hvor vores tankstationer drives af 

selvstændige forpagtere. Her pas-

ser Skovvejen perfekt ind i vores 

koncept. Vi regner med at 

åbne for hanerne på den nye 

stander allerede i midten af sep-

tember og håber naturligvis, at 

bilisterne på Skovvejen vil kigge 

forbi,” siger Tage Overballe, der er 

netværkschef i Go’on.

 Vejdirektoratet blev i forbindelse 

med ekspropriationen af arealerne 

til motorvejen pålagt at overtage 

arealerne med de eksisterende 

tankanlæg, som tidligere blev 

drevet af Uno-X på begge sidder 

af Skovvejen ved Dramstrup.

 Med den nye aftale overtager 

Go’on nu driften af anlægget på 

sydsiden af Skovvejen i retning 

mod København, mens anlægget 

på nordsiden nedlægges helt. 

Når 2. etape af motorvejs-

byggeriet mellem Kvanlæse og 

Dramstrup går i gang til efteråret, 

vil den nye motorvejsstrækning 

ligge henover netop det nordlige 

areal.  

Baggrund
2. etape af Kalundborgmotorve-

jen er en ca. 6 km lang strækning, 

fra hvor Kalundborgmotorvej 

slutter i dag ved Kvanløse frem til 

Dramstrup. Projektet, der samlet 

set er budgetteret til at koste ca. 

426 mio. kr., omfatter en udbyg-

ning af den eksisterende motor-

trafikvej Skovvejen til motorvej og 

en ny motorvej syd om Regstrup.  

 Den nye etape ventes at åbne 

for trafik i slutningen af 2019.

 

Go’on overtager nedlagt tankanlæg 
på Skovvejen ved Dramstrup
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Kalundborg Taxa fejrer fredag den 8. september klokken 11-14, 

at det er 90 år siden, at 12 vognmænd gik sammen og dannede 

Kalundborg Droskeforening. 

Kalundborg Taxas formand, Kim Grøn, forventer at se mange 

kunder og kolleger til receptionen, som holdes i Kalundborg Taxas 

nye lokaler i Elmegade 27 B. 

Efter længere tids syg-
dom er formand for 
Taxinævnet i Region 
Hovedstaden, Jens 
Jørgen Nygaard, død i 
en alder af kun 68 år.

Jens Jørgen Nygaard (C) var

1. viceborgmester, formand for 

Kultur- og Erhvervsudvalget og 

medlem af Økonomiudvalget i 

Egedal Kommune. I december 

2016 blev Jens Jørgen Nygaard 

sygemeldt pga. alvorlig sygdom, 

men var netop vendt tilbage til 

byrådsarbejdet i juni 2017. 

Jens Jørgen Nygaard har haft  

langt og aktivt liv i politik, bl.a. 

som borgmester i Ledøje-Smø-

rum Kommune 1998-2006.

Jens Jørgen Nygaard blev bisat 

fra Ledøje Kirke lørdag den 2. 

september.

Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser

Region Hovedstaden:
Der blev afleveret en taxitilladelser i august måned.

Louis Kristian Jensen  01-0233 Taxi 4x27

Aalborg:
Også i Aalborg blev der afleveret en enkelt tilladelse i 
august måned:
Jens Schou  851-0010
  Aarhus:
En enkelt vognmand har afleveret en taxitilladelse i august 
Peter Brunskov   212-114 Aarhus Taxa

Kalundborg Taxa fejrer 
90-års jubilæum med 
reception fredag den 
8. september klokken 
11-14

Lidt af hvert...


