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BLIV TAXIVOGNMAND NU
Kampagnepris i begrænset periode: kun 4.500 kr.

Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

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

Nordsjællands 
Politi efterforsker 
omfattende sag 
om ulovlig over-
dragelse af taxi-
tilladelser

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

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

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
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

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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VolvoCars.dk

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

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

prøv de nye Volvo S90 & V90

premium taxi! 

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

Af Tommy Verting

Nordsjællands politi har fore-

løbig sigtet 4-5 personer i en 

omfattende sag om ulovlig over-

dragelse af taxitilladelser. Hertil 

kan yderligere sigtelser være på 

vej mod ca.15 personer, som 

er vognmænd og nogle af dem, 

der reelt har overtaget driften af 

taxitilladelserne samt personer, 

Nordsjællands Politi efterforsker 
omfattende sag om ulovlig over-
dragelse af taxitilladelser

der har medvirket til ulovlighe-

derne i kraft af deres job med 

at administrere taxibestillings-

kontoret.

De foreløbige undersøgelser 

viser, at overtrædelserne har 

fundet sted i et enkelt af Region 

Hovedstadens fire store taxisel-

skaber i perioden fra den 1. januar 

2011 og frem til december 2015.

”Vognmændene er sigtet for 

ikke at have udnyttet deres taxi-

tilladelse personligt, ved at de 

har overdraget driften af deres 

virksomhed og dermed udnyt-

telsen af tilladelsen til anden 

person,” fortæller sektionsleder 

i Nordsjællands Politi, Carsten 

Spliid, til TaxiMinibus Danmark.

Hvad straffen kan blive tør 

Carsten Spliid endnu ikke udtale 

sig om, fordi sagerne langt fra 

er afsluttet og fordi der stadig 

mangler at blive foretaget en del 

afhøringer og efterforskning ca. 

15 personer, som også risikerer 

at blive sigtet. Først herefter 

overdrages alle sagsakterne til 

en jurist, som bliver den ankla-

ger, der skal fremlægge sagerne 

i retten og der kan derfor nemt 

gå flere måneder endnu.



Tekst og foto: Tommy Verting

I en sag om tilbagekaldelse af 

førerkort har det foreløbig kostet 

Taxinævnet i Region Hovedsta-

den 77.000 kroner i sagsomkost-

ninger til chaufførens advokat. 

Hertil kommer udgifter til taxi-

nævnets egen advokat, Lars 

Carstens. Taxinævnet har ikke 

tidligere haft en sag som den 

foreliggende, der handler om en 

chauffør, der er dømt for at se 

på børneporno, og anser sagen 

for en prøvesag.   

Sagen tog sin begyndelse den 

5. marts 2014 da Taxinævnet i 

Region Hovedstaden besluttede 

at tilbagekalde en chaufførs 

førerkort. Chaufføren, der havde 

kørt siden 1985, anmodede 

straks om at få vurderet næv-

nets afgørelse ved en domstol 

og blev ved Retten på Frederiks-

berg den 16. december 2014 

frikendt.

Taxinævnet havde ved afgø-

relsen af 5. marts 2014 tilbage-

kaldt chaufførens førerkort indtil 

videre i medfør af taxikørselslo-

vens § 6, stk. 4, idet Taxinævnet 

vurderede, at han ikke længere 

Indbringer førerkort-sag for 
Højesteret

Taxinævnet i Region Hovedstaden underkendt i Retten på Frederiksberg 
og i Østre Landsret 
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Taxinævnet kan med hjemmel i taxikørselslo-
vens § 6, stk. 4, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, tilbagekalde 
et førerkort, hvis føreren er dømt for et strafbart 
forhold, der begrunder nærliggende fare for mis-
brug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 
2. En sådan afgørelse skal efter begæring ind-
bringes for domstolene af anklagemyndigheden 
i henhold til straffelovens § 78, stk. 3, og prøves i 
strafferetsplejens former, jf. taxikørselslovens § 7, 
stk. 4, jf. § 3, stk. 3.

kunne udføre sit job som taxi-

chauffør forsvarligt og i overens-

stemmelse med god skik i bran-

chen, jf. taxikørselsloven § 3, stk. 

1, nr. 7. Taxinævnets afgørelse 

var begrundet med beskyttelses-

hensynet over for mindreårige. 

Taxinævnet fandt, at taxachauf-

føren burde afskæres fra at køre 

taxa, da han var dømt for over-

trædelse af straffelovens § 235, 

som handler om udbredelse af 

pornografiske fotografier eller 

film.

Afgørelsen fra Taxinævnet 

hviler på nævnets vurdering af, 

at der er fare for, at chaufføren 

vil misbruge sin stilling som 

taxachauffør i forhold til mindre-

årige. Hertil forklarede chauffø-

ren i Østre Landsret, at han så 

på de pornografiske billeder, han 

er dømt for, derhjemme og at 

han aldrig har krænket et andet 

menneske og at han aldrig har 

været tiltalt for personfarlig kri-

minalitet.

Dommen ikke var til 
hinder for fornyelse af 
erhvervskørekort
Taxinævnet tilbagekaldte chauf-

førens førerkort, da nævnet 

fandt, at karakteren af krimina-

liteten var af en sådan art, at 

chaufføren bør nægtes at køre 

taxa indtil videre: 

”Der er tale om en forbrydel-

se mod mindreårige, som stod 

på i en årrække. Som kunde 

sidder man indelukket i taxaen 

med chaufføren. Man skal som 

forældre eller bedsteforældre 

kunne være tryg ved at sende 

et barn med taxa,” hed det i en 

vurdering fra nævnet.

Taxinævnet vurdering gik dog 

imod anklagemyndighedens og 

politiets vurdering. Københavns 

Vestegns Politi havde ved for-

nyelsen af erhvervskørekortet til 

personbefordring i marts 2015 

tiltrådt, at dommen ikke var til 

hinder for fornyelse af er-

hvervskørekort. 

Chaufførens advokat, Carsten 

Bo Nielsen, fremhævede netop 

Anklagemyndighedens og poli-

tiets vurdering i byretten og se-

nere i Østre Landsret:

”Anklagemyndighedens og 

politiets vurdering må tillægges 

stor bevismæssig betydning for 

vurderingen af sagligheden og 

proportionaliteten af Taxinæv-

nets afgørelse, hvis landsretten 

måtte finde, at Taxinævnet kan 

tilsidesætte anklagemyndighe-

dens og politiets vurdering,” hed 

det i advokat Carsten Bo Nielsen 

fremlæggelse.

Chaufføren fremhævede al-

lerede i byretten, at sagen havde 

haft store konsekvenser for ham, 

da han blev frataget et job, som 

han var glad for, og som passede 

ham godt. Sagen har også haft 

økonomiske konsekvenser for 

ham. Han har ikke søgt om fø-

rerkort i andre områder, fordi 

han troede, at han ville få afslag.

I det taxaselskab chaufføren 

kørte for, udstyres den enkelte 

chauffør med nogle såkaldte 

føreregenskaber eller "attribut-

ter." Han havde for eksempel 

ikke selv attribut for "profilbe-

klædning," da han altid kørte i 

en almindelig vindjakke. Han fik 

derfor ikke de ture, hvor kunden 

bad om en chauffør med "pro-

filbeklædning." Efter straffedom-

men ønskede han ikke længere 

at køre med børn eller værts-

huskunder og fik derfor fjernet 

attributterne for sådanne kunder. 

Han havde heller ikke attribut for 

at køre med skolebørn.

Østre Landsret påpeger i 

deres afgørelse, at sagen er ind-

bragt for en domstol og afgjort 

ved en byretsdom, sådan som 

loven foreskriver. 

Landsretten bemærker end-

videre i afgørelsen, at det beskyt-

telseshensyn, som Taxinævnet i 

afgørelsen af 5. marts 2014 har 

tillagt afgørende betydning, 

bedst varetages ved, at afgørel-

sen prøves i medfør af straffelo-

vens § 78, stk. 3, og i strafferets-

plejens former, idet en eventuel 

afgørelse om tilbagekaldelse af 

førerkortet herefter vil få virkning 

i hele landet  frem for kun i 

Taxinævnet for Region Hoved-

stadens område.
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Tilbuddet fra NORDENS om at 

tegne lønsikring ved sygdom for 

selvstændige vognmænd er ble-

vet modtaget med stor interesse 

blandt Taxi Danmarks læsere. 

Mange vognmænd har allerede 

indgået en aftale med NORDENS 

og selskabet er løbende i dialog 

med endnu flere, som ønsker 

at sikre sig økonomisk ved 

sygdom.

Lønsikring for selvstændige 

sikrer vognmænd en månedlig 

skattefri udbetaling på mellem 

ca. 5.000 kroner og 20.000 kro-

ner oven i de almindelige  syge-

dagpenge i op til 6 måneder, og 

det til en månedlig præmie på 

mellem kun ca. 167 kroner og 

485 kroner.

Selvstændige vognmænd har 
efterspurgt lønsikring ved 
sygdom

Som vognmand er det værst 

tænkelige nok at blive syg eller 

skadet i en længerevarende 

periode, uden at være i stand til 

at passe sin forretning. Omkost-

ningerne er de samme, men 

indtjeningen mangler.

Taxivognmand i TaxiNord 4x48, 

Michael Skovgaard Laisbo, har 

efterspurgt en forsikringsmulig-

hed som denne igennem længere 

tid og var ikke i tvivl om, at det 

var netop, hvad han havde brug 

for, da tilbuddet fra NORDENS 

kom:

”Hvis vi som vognmænd bli-

ver syge, så kan vi ikke leve af 

de ca. 16.000 kroner før skat, vi 

kan få udbetalt i måneden gen-

nem Statens sygedagpengefor-

sikring hos Udbetaling Danmark. 

Beløbet er dårligt nok dækkende 

for at køre forretningen under 

sygdom og vi risikerer i stedet at 

komme langt bagud økonomisk. 

Derfor er det et godt alternativ, 

at kunne sikre sig med en løn-

sikring for selvstændige. 

Michael Skovgaard Laisbo har 

tegnet to forsikringer. Den ene 

dækker ham personligt med en 

månedlig udbetaling på 10.000 

kroner i indtil seks måneder. 

Den anden police dækker drif-

ten af hans vognmandsvirksom-

hed ligeledes med 10.000 kro-

ner i en periode på op til seks 

måneder. Hver police koster 

273 kroner i måneden. 

NORDENS tilbyder lønsikring 

NÅR DIN VOGN 

HOLDER STILLE, 

HOLDER DIN 
INDTÆGT 

OGSÅ STILLE.

De færreste kan leve af sygedagpenge. Derfor bør alle 

selvstændige vognmænd have en lønsikring, der holder dig 

kørende, når sygdom tvinger  bilen i garage.  

Vi tilbyder lønsikringen i samarbejde med en af  Europas 

største finansvirksomheder. Prisen for lønsikringen er fra kun 

167 kr. om måneden, og kan dække op til 20.000 kr. pr. md. 

Du skal ikke modregne andre ydelser eller anden indtjening, 

og det er let at komme i gang, da vi ikke kræver helbreds- 

oplysninger. 

Lønsikringen er kort fortalt skabt i respekt for selvstændiges 

økonomiske grundlag under sygdom. 

Hør mere på 70 20 95 95 eller se mere på nordens.dk

KAN DU LEVE FOR 10.000 KR. EFTER SKAT I SYGEDAGPENGE? 

HVIS NEJ, SÅ LÆS HER OM MARKEDETS ENESTE LØNSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE. 

DEN SIKRER DIG MELLEM 5.000 - 20.000 KR. EKSTRA HVER MÅNED.

F I N A N S H U S E T  F O R  S E LV S TÆ N D I G E

NORDENS LØNSIKRING

nordens.
dk

med og uden livsforsikring uden 

krav om helbredsoplysninger 

specielt til selvstændige med 

dækning fra første sygedag. 

Udbetalingen er kreditorbe-

skyttet og uden modregning af 

øvrige ydelser. 

Har du råd til at blive syg?



NÅR DIN VOGN 

HOLDER STILLE, 

HOLDER DIN 
INDTÆGT 

OGSÅ STILLE.

De færreste kan leve af sygedagpenge. Derfor bør alle 

selvstændige vognmænd have en lønsikring, der holder dig 

kørende, når sygdom tvinger  bilen i garage.  

Vi tilbyder lønsikringen i samarbejde med en af  Europas 

største finansvirksomheder. Prisen for lønsikringen er fra kun 

167 kr. om måneden, og kan dække op til 20.000 kr. pr. md. 

Du skal ikke modregne andre ydelser eller anden indtjening, 

og det er let at komme i gang, da vi ikke kræver helbreds- 

oplysninger. 

Lønsikringen er kort fortalt skabt i respekt for selvstændiges 

økonomiske grundlag under sygdom. 

Hør mere på 70 20 95 95 eller se mere på nordens.dk

KAN DU LEVE FOR 10.000 KR. EFTER SKAT I SYGEDAGPENGE? 

HVIS NEJ, SÅ LÆS HER OM MARKEDETS ENESTE LØNSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE. 

DEN SIKRER DIG MELLEM 5.000 - 20.000 KR. EKSTRA HVER MÅNED.

F I N A N S H U S E T  F O R  S E LV S TÆ N D I G E

NORDENS LØNSIKRING

nordens.
dk

Opfylder du følgende krav er det en fordel, ellers hjælper vi med opstart.
Bor du i nærheden af følgende områder og går med drømme om at blive vognmand, 
hører vi gerne fra dig:
 
Kørselsområder:
Hundige, Køge
Holbæk, Kalundborg, Nykøbing Sjælland
Slagelse, Næstved, Ringsted
Vordingborg, Falster og Lolland
 
Vi har følgende krav:
✓  Lille erhvervskort (taxi) med kvalifikationsuddannelse
✓ Vognmandskursus/ taxi eller limousinetilladelse
✓  Velsoigneret, serviceminded og fleksibel
✓  Du kan tale, skrive og forstå dansk
✓  Du kan fremvise ren straffeattest
✓  Herudover skal du være stabil og kvalitetsbevidst
✓ Registreret med cvr. nr.
 
Hvis du har erfaring fra lignende job, er det en fordel men ikke en betingelse.
Vi hjælper med opstart, kurser osv. Så du kun skal fokusere på at køre.
Vi tilbyder 3-årig kontrakt med opstart fra juni 2017.
Vi er i udvikling og kan tilbyde dig at være en del af succesen med engagerede og fagligt dygtige 
kolleger.
 
Forventet kørselsstart den 06.06.2017.
 
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på mail:
laegevagt@atrafik.dk
 
Ansøg via mail: laegevagt@atrafik.dk
Ansøgningsfrist: 15/04/2017

Vognmænd søges til lægevagtkørsel
 

A-Trafik søger vognmænd til udførsel af lægevagtkørsel 
i Region Sjælland

 Nye Kurser
Vi har sammen med Flexkurser ApS indgået 

aftale om at oprette hold til vognmands-
kursus den 17.04.2017. Kurset kan tages via 

fjernundervisning eller ved 100 procents 
tilstedeværelse. ( www.flexkurser.dk)
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For to år siden blev det beslut-

tet i bestyrelsen i Nordjyllands 

Trafikselskab, at NT skulle 

indarbejde arbejdsklausuler i 

NT’s udbudsvilkår og kontrakter. 

Arbejdsklausulerne blev sat i 

kraft fra og med 24. udbud af 

Flextrafik samt udbud af bus-

trafik for kontrakter med start i 

august 2016. 

Arbejdsklausulerne betyder, 

at entreprenører, der opnår 

kontrakt med NT, har løn, 

arbejdstid og andre arbejdsvilkår, 

der ikke er mindre gunstige end 

dem, der gælder for arbejde af 

samme art i henhold til en kol-

lektiv overenskomst.

Ved deltagelse i udbud skal 

entreprenøren præcis beskrive, 

hvilken overenskomst entrepre-

nøren har tiltrådt, eller hvilken 

overenskomst som følges. 

Dermed giver arbejdsklausulen 

mulighed for at følge op på, om 

aflønning og andre vilkår følger 

den specifikke overenskomst. 

NT har nedsat en kon-

trolenhed bestående af de 

arbejdsgiverforeninger og 

lønmodtagerorganisationer, der 

har landsdækkende overens-

komster. Disse organisationer 

rådgiver NT i verserende sager. 

NT har aftalt med kontrolenhe-

den, at sager indstilles af både 

NT og overenskomstparterne. 

Hertil kommer, at NT har opret-

tet en hjemmeside, hvor alle 

Arbejdsklausuler i NT fungerer 
efter hensigten

kan indrapportere mistanke om 

mislighold. Der er dog indtil 

videre ikke indkommet anmel-

delser af denne vej. 

Fire sager
I perioden fra 1. oktober 2016 

til 13. februar 2017 har NT 

behandlet fire sager på flextrafik-

området med med støtte fra 

kontrolenheden. Der har indtil 

videre ikke været behandlet 

sager på bustrafikområdet. 

Den første sag, som er 

afsluttet, omhandlede bl.a. fejl i 

pensionsforhold samt ansættel-

sesbeviser. Vognmanden er nu 

meldt ind i en arbejdsgiverfor-

ening og har rettet op på de fejl, 

der var og NT følger op med et 

nyt kontroltjek. 

I en anden sag har vognman-

den taget kontakt til 3F, med hen-

blik på at få rettet op på de fejl 

i løn- og ansættelsesvilkår, som 

der måtte være. NT forventer, at 

sagen vil blive afsluttet snarest. 

En tredje sag er afsluttet ved, 

at vognmanden har meldt sig 

ind i en arbejdsgiverforening 

og fået rettet op på fejl i løn- 

og ansættelsesvilkår omkring 

pensionsforhold samt ansæt-

telsesbeviser. Også her følger NT 

op med et nyt kontroltjek. 

I den fjerde sag afventer 

NT resterende materiale inden 

sagen bliver sendt til vurdering 

hos kontrolenheden. 

Det er NT’s vurdering, at ar-

bejdsklausulerne fungerer efter 

hensigten. De vognmænd, som 

har været igennem kontrollen, 

udviser en stor interesse i at få 

rettet op på de fejl, der måtte 

være. NT oplever således et 

godt og konstruktivt samarbejde 

med både vognmænd og de 

overenskomstparter, som indgår 

i sagsbehandlingen. Hertil kom-

mer, at NT oplever stor tilfreds-

hed blandt entreprenørerne 

med, at der er indført arbejds-

klausuler. 

NT forventer løbende at tage 

sager op, men det forventes, at 

behovet bliver aftagende i kraft 

af, at branchen indretter sig efter 

de nye vilkår. 



TaxiMinibus Danmark indgår særaftale med iZettle

Slip med meget lavere trans-
aktionsgebyr på kortbetalinger

Rabat til 
TaxiMinibus 
Danmarks 
abonnenter

Af Tommy Verting

Slip for månedlige gebyrer for 

at modtage betaling via alle 

gængse internationale kreditkort 

og kom i gang uden oprettelses-

gebyrer og bindinger. Eneste 

løbende omkostning efter køb af 

kortlæseren til 299 kroner er et 

meget lavt transaktionsgebyr på 

de kortbetalinger, du modtager i 

vognmandsforretningen.

TaxiMinibus Danmark har ind-

gået en særaftale med iZettle til 

gavn for landets mange vogn-

mænd, der kører taxi, minibus, 

limousine og OST-tilladelser. 

Aftalen betyder, at vognmænd 

slipper for at betale dyre trans-

aktionsgebyrer og jo mere du 

omsætter for som vognmand, 

desto lavere bliver gebyret og 

så er pengene på kontoen efter 

bare et enkelt eller to døgn, selv 

på MasterCard og American 

Express.

Nemt at komme i gang
”Vi er langt billigere end vores 

nærmeste konkurrenter, som 

oftest beregner sig en månedligt 

gebyr på flere hundrede kroner 

oveni i transaktionsgebyret.

Hos os er der intet månedligt 

gebyr, kun selve transaktionsge-

byret,” fortæller Adam Tareen, 

som er Key Account Manager 

hos iZettle i Danmark og han

fortsætter:

”De enkelte vognmænd får 

adgang til at blive kunder hos 

os med adgang til den attraktive 

sats for transaktionsgebyr via 

deres TaxiMinibus Danmark 

medlems/kundenummer, og 

det er vel at mærke uanset hvor 

stor en omsætning de præste-

rer. Og når kundeaftalen er på 

plads, kan vores App downloa-

des på en Smartphone eller en 

iPad og tilslutte kortlæseren via 

Bluetooth. Herefter er det bare 

at gå i gang med at mod-

tage betalinger på alle gængse 

internationale kort som f.eks. 

MasterCard, Visa/Dankort, Ame-

rican Express og Union Pay, som 

de fleste danskere og turister er 

indehavere af,” fortsætter Adam 

Tareen.

”Vi har ingen dyre terminaler 

til flere tusinde kroner. Vores 

kortlæser koster kun 299 kroner 

plus moms og alle betalinger 

foregår helt uden risiko for vogn-

mændene. Vores kortlæser går 

online via mobilnettet på din 

smartphone, der tjekker alle 

kort, men vi tager risikoen og 

står inde for betalingerne med 

forbehold for, at vognmanden 

naturligvis har tjekket om tin-

gene er i orden,” fastslår Adam 

Tareen.

Vognmænd kan købe en 

lille trådløs printer til en god 

pris eller vælge gratis at udstyre 

kunderne med kvittering via sms 

eller e-mail. Systemet giver end-

videre vognmanden mulighed 

for adgang til at aflæse statistik-

ker, som f.eks. kan hjælpe vogn-

mændene i at arbejde mere 

effektivt.

Gå ind på TaxiMinibus Danmarks 

side på iZettle og udfyld formu-

laren for at komme i gang.

KLIK HER
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http://www.izettle.com/dk/taxi
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Forpartiet på den nye Volvo V90 
minder om Volvo P 1800

Tekst og foto: Tommy Verting

Bo Dons er en taxivognmand, 

der har prøvet de fleste popu-

lære bilmærker til taxi. Han har 

bl.a. kørt Mercedes-Benz, Chrys-

ler, Opel og senest VW Passat, 

men er nu vendt tilbage til Volvo. 

Bo Dons faldt for designet på 

den nye Volvo V90. 

”Forpartiet leder tankerne 

tilbage til perioden fra 1962-

1969, hvor den engelske skue-

spiller, Roger Moore kørte Volvo 

P 1800 i Londons gader i rollen 

som Simon Templar i TV-serien, 

The Saint, eller på dansk, Hel-

genen,” fortæller Bo Dons og 

fortsætter:

”Jeg synes, det er en meget 

elegant og flot bil. Det tiltalte 

mig også, at bilen er så stor og 

at der så meget plads i den. 

Jeg har kørt Volvo to gange før 

som taxi og ved at kvaliteten er 

i orden og tilmed er reservede-

lene blevet billigere siden da. 

Jeg var heldig at få bilen uden at 

skulle afvente leveringstid, fordi 

en anden køber var sprunget 

fra og betalte 328.000 kroner,” 

fortæller Bo Dons videre.

Bo Dons bor i Espergærde 

og er tilknyttet 4x48 TaxiNord. 

Han har været taxivognmand i 

mere end 25 år og kører alene 

på bilen. Tidligere har han haft 

chaufører ansat, men med de få 

timer, der skal lægges i arbejdet 

for at have samme overskud 

ved at køre alene, kan det ikke 

svare sig at have ansatte, mener 

Bo Dons, som tilpasser sine ar-



bejdstider i forhold til sin kones 

skiftende arbejdstider.

”Bilen har en 4-cylindret 2,0--

motor med 190 HK og er den 

eneste model, som kan køre som 

taxi. Den lidt større D5-model 

med 40-50 flere HK opfylder 

ikke de krævede normer med hen-

syn til miljøregler og km/literen. 

Det er en tung bil, men jeg synes, 

den er hurtig alligevel og har et 

lækkert gearskift i de otte gear, 

som automatgearkassen er ud-

styret med,” siger Bo Dons, som 

er tydelig imponeret over de tek-

niske specifikationer og meget 

stor tilhænger af, at Volvo stadig 

udvikler på sikkerhedsområdet. 

Førende på 
sikkerhedsområdet 
”Volvo har altid været fantastisk 

på sikkerhedsområdet og jeg 

kan godt lide deres målsætning 

om, at fra 2025 er der ikke nogen, 

der skal kunne blive slået ihjel i 

trafikken i en Volvo.

Min bil kalder automatisk op 

til en alarmcentral, hvis mindst 

én airbag eller selestrammer 

bliver udløst, og det er muligt for 

centralen at aflæse eksakt, hvor 

bilen befinder sig. 

En træthedssensor ryster i 

rattet, hvis jeg kommer for tæt 

på grøften og kommer bilen i en 

frontal kollision, bliver forhjulene 

kastet ud til siderne for at undgå, 

at føreren får klemt benene, når 

hjulene bliver trykket op i hjul-

kassen. 

Fartpiloten har jeg meget stor 

glæde af, især når jeg kører i kø 

om morgen. Bilen kører stort set 

af sig selv og regulerer afstan-

den til de forankørende, men 

den kræver, at jeg rører rattet 

hver halve minut, for at sikre, at 

jeg stadig er i live,” griner Bo 

Dons, som endnu ikke har over-

blik over, hvor længe hans nye 

Volvo V90 skal køre.

”Det er første gang jeg køber 

en bil, der ikke skal frikøres og 

i teorien kan jeg sælge den i 

morgen, hvis jeg får et attraktivt 

bud. Men jeg tror at os vogn-

mænd, der kører alene, kommer 

til at køre i 5-6 år til bilerne er 

nedskrevet til næsten ingenting. 

Drømmen er at beholde bilen 

privat, men om det holder må 

tiden vise,” slutter Bo Dons.

Stor interesse - lige nu tre 
måneders ventetid
Der er meget stor interesse for 

Volvo V90 og lige nu er der tre 

måneders leveringstid hos Bil-

forum Nordsjælland A/S.

“Taxivognmand Bo Dons var 

den første, der fik leveret en 

Volvo V90 fra os og siden er 

det gået stærkt,” fortæller salgs-

konsulent Jens Hollesen fra Bil-

forum Nordsjælland A/S i Hille-

rød og fortsætter:

”Den nye Volvo V90 har 

afløst V70-modellen som den 

foretrukne model til taxi, men 

vi har også solgt en del S90 til 

limousinekørsel, så vi har meget 

store forventninger til både V90 

og S90. Det er nogle pragtfulde 

biler med rigtig meget plads til 

bagsædepassagererne.” 

”Vi får i forvejen besøg af 

mange taxikunder, der kommer 

langvejs fra. Det skyldes ikke 

mindst at, det er blevet kendt 

blandt branchens vognmænd, 

at vi yder en særlig service på 

gode vilkår og til attraktive priser 

over for taxivognmændene, der 

benytter vores værksted,” tilføjer 

Jens Hollesen.
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Vognmand Bo Dons faldt for designet på 
den nye Volvo V90.

Salgskonsulent Jens Hollesen hos Bilforum Nord-
sjælland A/S har store forventninger til salget af 
Volvo V90 og S90. 
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Som indledning til et vogn-

mandsmøde den 11. april 

for vognmænd i Aarhus- og 

Horsens Taxa, får deltagerne 

mulighed for at stille spørgs-

mål til fem transportordførere 

fra Christiansborg.

”Det er fantastisk, at det er 

lykkes at få en række toppoli-

tikere til at stille op kun for os. 

Derfor har vi glædet os til at 

invitere vores medlemmer til 

denne aften, hvor vi skal tale 

om den kommende taxilov og 

ikke mindst høre om arbej-

det med aftalen fra netop de 

personer, som selv har været 

med til at skabe rammerne. 

Som vi ser det, er dette en 

Transportordførere til 
vognmandsmøde i 
Aarhus

oplagt mulighed for en dia-

log, der forhåbentlig kan bi-

drage til forståelse på begge 

sider af beslutningsbordet,” 

skriver Astrid Donner i et in-

ternt nyhedsbrev for Aarhus- 

og Horsens Taxa.

De fem transportordførere 

er Rasmus Prehn (S), Karsten 

Hønge (SF), Kim Christiansen 

(DF), Kristian Pihl Lorentzen 

(V) og Henning Hyllested 

(EL), som alle har takket ja til 

at komme. 

Michael Svane fra DI sæt-

ter rammen for debatten og 

agerer ordstyrer. 

Af Tommy Verting 

Viceborgmester og formand 

for Teknik- og Miljøudvalget i 

Nordfyns Kommune, Franz Ro-

hde (K), var for nylig fremme i 

lokalmedier med udtalelser om, 

at han ikke kunne forstå, hvorfor 

det kunne være noget af en 

udfordring for borgerne, at få fat 

i taxi, når det samtidig forlød, at 

taxivognmændene havde svært 

ved at få tingene til at hænge 

sammen økonomisk.

Talsmanden for kommunens 

seks taxivognmænd, Niels Dam, 

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

Henning Hyllested (EL)

Kim Christiansen (DF)

Karsten Hønge (SF) Rasmus Prehn (S) Kristian Pihl Lorentzen (V)



DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING

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

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

med taxisalg og service.

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

Tlf. 35 14 40 00
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Taxivognmændene på Mors fik 

nej til at indføre minimumsgebyr 

på 350 kroner på hverdagsnæt-

ter.

Øens taxivognmænd søgte 

om godkendelse af takstændring 

for deres lokale starttakst 3 fra 

de nuværende 150 kroner som 

Fik nej til minimumsgebyr på 
350 kroner på hverdagsnætter

minimumsgebyr på hverdags-

nætter (søndag - torsdag klok-

ken 22 - 06).

Ændring af starttakst 3 med 

minimumsgebyr skyldes det 

forholdsvis lille behov, der er for 

taxi i hverdagsnætterne. Vogn-

mændene ville stadig udføre 

ture til  normal takst, når bare 

bestillingerne var indgået før 

klokken 22.00.

Udvalget for Teknik og Miljø 

i Morsø Kommune forkastede 

forslaget, da udvalget mente, at 

borgere med eksempelvis akut 

brug for en taxi til kørsel til læge-

vagt eller hospital efter klokken 

22.00 formentlig ville opleve 

starttaksten på 350 kroner som 

meget høj.

Taksterne i forslaget fra Morsø 

er i skemaet sammenlignet med 

gældende takster i Skive og 

Thisted Kommuner.

Kategori Nuværende takst kr. Ny takst kr. Thisted Kommune Skive Kommune

Starttakst 1 
06.00-18.00 mandag til fredag 35,00 35,00 35,00 35,00

Starttakst 2 
18.00-06.00 mandag – fredag 
samt lørdage, søn- og helligdage 41,00 41,00 41,00 44,00

Starttakst 3
minimumsgebyr på hverdagsnætter 
(søndag-torsdag 22.00-06.00) 150,00 350,00 Ingen takst 60,00
    (gælder mandag-fredag, lørdag, søn- og 
    helligdage 24.00-06.00)

Km takst 1 
(til og med 4 pass.) 15,06 15,06 15,14 14,80

Km takst 2 (halv -takst) 7,53 7,53 7,57 7,40

Km takst 3 (5 -8 passagerer) 19,50 19,50 19,60 19,50

Km takst 4 (halv takst) 9,75 9,75 9,81 9,75
Ventetid pr. time  404,00 404,00 404,00 429,20

Mindstepris for specialvogn 208,00 208,00 208,00 187,00

Cykler og barnevogn 20,00 20,00 20,00 25,00

Fremkørselstillæg        
 5 -10 km 74,00 74,00 75,00 ingen
10 - 15 km 142,00 142,00 151,00 ingen
15 - 20 km 212,00 212,00 227,00 ingen
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Afdeling Jylland:   Vejstruprød Busimport ApS • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld  + 45 7456 1326
Afdeling Sjælland:  Busimport.dk Sjælland ApS • Motorgangen 13  • 2690 Karlslunde  + 45 4616 1646

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

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

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

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

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

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

Vognmand i TAXA 4x35, John Niel-

sen, er af Retten i Lyngby blevet 

idømt 10 dagbøder á 500 kroner 

og skal betale 10.000 kroner til 

nu tidligere direktør i TAXA 4x35, 

Jacob Gulmann. John Nielsen skal 

endvidere betale 15.500 kroner i 

sagsomkostninger.

Da John Nielsen ikke mødte 

i Retten i Lyngby, blev der afsagt 

dom efter Jacob Gulmanns på-

stande. Det betød, at John Niel-

sen blev fundet skyldig i over-

trædelse af straffelovens paragraf 

267, der handler om krænkelse 

af en andens ære.

Jacob Gulmann havde stævnet 

John Nielsen for en udtalelse i 

efteråret 2015 over for Taxinæv-

net i Region Hovedstaden som 

tillige blev gengivet i Taxi Danmark. 

John Nielsens udtalelse hand-

lede om, at han mente, at Jacob 

Gulmann havde begået under-

slæb ved at fjerne vognmæn-

denes indbetalte deposita fra 

bestillingskontoret og placere 

pengene i den bagvedstående 

vognmandsforening, Sammen-

slutningen TAXA 4x35.

Jacob Gulmann fandt, at  John

Nielsen skulle idømmes en af 

retten fastsat straf for overtræ-

delse af paragraf 267 i straffe-

loven ved uberettiget at anklage 

ham for at have begået under-

slæb og det fik den tidligere 

TAXA-direktør medhold i af dom-

meren.

 Jacob Gulmann støttede 

særligt sin opfattelse på, at Ret-

ten på Frederiksberg allerede 

i 2012 i en sag mellem John 

Nielsen og Sammenslutningen 

TAXA 4x35 fandt, at Sammen-

slutningen ikke kunne forbydes 

at disponere over John Nielsens 

depositum. Denne kendelse 

blev efterfølgende den 15. marts

2013 stadfæstet af Østre Lands-

ret, som fandt, at der hverken i 

taxilovgivningen eller i bestillings-

kontorets vedtægter var bestem-

melser om, hvorledes bestil-

lingskontoret skulle disponere 

over de deponerede midler, og 

at Sammenslutningen derfor 

havde ret til at disponere over 

John Nielsens depositum. 

John Nielsens udtalelse ud-

gjorde dermed efter Jacob Gul-

manns opfattelse usande og 

æreskrænkende injurier, og ef-

tersom John Nielsen tog kontakt 

til Taxi Danmark med henblik på

at sprede den injurierende påstand 

til taxibranchen, så Jacob Gul-

mann sig nødsaget til at indgive 

stævningen. 

John Nielsen ønsker ikke at 

kommentere på dommen over 

for Taxi Danmark, da han har ind-

givet en anmodning om at få 

sagen genoptaget og at dom-

meren i den forbindelse bliver 

skiftet ud, men han har tidligere 

over for Taxi Danmark udtalt, at 

han ikke fortryder sine udtalel-

ser. John Nielsen var dengang af 

den opfattelse, at han den 30. 

april 2005 foretog indbetaling af 

37.455 kroner som depositum 

til bestillingskontoret TAXA 4x35 

John Nielsen fik dagbøder for 
æreskrænkelse

John Nielsens udtalelser om underslæb er 
efter Jacob Gulmanns opfattelse usande 
og æreskrænkende injurier.

John Nielsen fortryder ikke 
sine udtalelser.

Vil have retssag genoptaget og dommeren udskiftet

i henhold til bestemmelserne i 

indlejerkontrakten mellem John 

Nielsen og TAXA 4x35, der blev 

underskrevet samme dato.

John Nielsen anførte den-

gang, at kontrakten var udformet 

efter gældende vedtægter for 

bestillingskontoret, som var god-

kendt af Storkøbenhavns Taxinævn 

med ordlyden: ”At depositum 

skal henstå i kontoret og må 

ikke overdrages.”

Formand for Sammenslutnin-

gen TAXA 4x35, Palle Christen-

sen, siger i en kommentar til 

dommen: ”Nu er der igen afsagt 

en dom mod John Nielsen og 

fra TAXAs side håber vi snart, at 

kunne slippe for alle de her rets-

sager, som har udgangspunkt i 

uberettigede påstande og ankla-

ger, der koster vognmændene 

en masse penge.”

Straffeloven § 267

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at 
fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den 
fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
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NÅR DIN VOGN 
HOLDER STILLE, 

HOLDER DIN 
INDTÆGT 

OGSÅ STILLE.

De færreste kan leve af sygedagpenge. Derfor bør alle 
selvstændige vognmænd have en lønsikring, der holder dig 
kørende, når sygdom tvinger  bilen i garage.  
Vi tilbyder lønsikringen i samarbejde med en af  Europas 
største finansvirksomheder. Prisen for lønsikringen er fra kun 
167 kr. om måneden, og kan dække op til 20.000 kr. pr. md. 

Du skal ikke modregne andre ydelser eller anden indtjening, 
og det er let at komme i gang, da vi ikke kræver helbreds- 
oplysninger. 
Lønsikringen er kort fortalt skabt i respekt for selvstændiges 
økonomiske grundlag under sygdom. 
Hør mere på 70 20 95 95 eller se mere på nordens.dk

KAN DU LEVE FOR 10.000 KR. EFTER SKAT I SYGEDAGPENGE? 
HVIS NEJ, SÅ LÆS HER OM MARKEDETS ENESTE LØNSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE. 

DEN SIKRER DIG MELLEM 5.000 - 20.000 KR. EKSTRA HVER MÅNED.

F I N A N S H U S E T  F O R  S E LV S TÆ N D I G E

NORDENS LØNSIKRING

nordens.dk



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

har analyseret muligheder og 

potentialer ved en ny Fjernbus-

terminal i København. Analysen 

peger på Dybbølsbro og Ny El-

lebjerg som mulige placeringer.

I dag findes der ikke en ter-

minal til fjernbusser i København. 

Fjernbusserne anvender holde-

pladser rundt om i byen. Holde-

pladserne har stort set ingen 

faciliteter til hverken passagerer 

eller chauffører, og flere steder 

er der udfordringer med trafiksik-

kerheden. 

På baggrund af de seneste 

års vækst i antallet af fjernbus-

Analyse af en fjernbusterminal i 
København

ruter og passagerer til og fra 

København er den generelle 

vurdering, at der er et stort posi-

tivt potentiale ved at etablere en 

samlet fjernbusterminal.

Terminalen skal ligge centralt 

i det kollektive trafiknet i Køben-

havn og etableres med god til-

gængelighed for alle, herunder 

personer med funktionsnedsæt-

telser. Bedre trafikinformation 

på terminalen vil betyde, at pas-

sagererne let kan orientere sig 

om hvor busserne holder og om 

eventuelle driftsforstyrrelser.

I en ny analyse har Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen iden-

tificeret flere placeringsmulig-

heder for en fjernbusterminal, 

og særligt to vurderes at være 

attraktive: Ved Dybbølsbro og 

ved Ny Ellebjerg Station.

Ved Dybbølsbro kan der rela-

tivt hurtigt etableres en terminal 

på et fritliggende areal syd for 

jernbanen. Placeringen ligger i 

nærheden af Københavns cen-

trum, som er målet for mange 

fjernbuspassagerer, tæt ved S-tog 

og tæt på kommende metrosta-

tioner ved både Fisketorvet/Hav-

neholmen og København H.

På længere sigt er en terminal 

ved Ny Ellebjerg en god mulig-

hed. Ny Ellebjerg bliver et vigtigt 

knudepunkt for kollektiv trafik, 

når den bliver tilknyttet Syd-

havnsmetroen, og når den nye 

jernbane mellem København og 

Ringsted bliver taget i brug. 

Med den forventede fremti-

dige brug af en fjernbusterminal 

og på grundlag af en forventet 

brugerbetaling fra busselskaber-

ne, vurderes det, at en fjernbus-

terminal i København på sigt vil 

kunne hvile økonomisk i sig selv.

Vejdirektoratet har netop frem-

sendt kommissorierne for un-

dersøgelserne til en ny midtjysk 

motorvej og Hillerødmotorvejens 

forlængelse. Transport-, byg-

nings- og boligminister Ole 

Birk Olesen glæder sig over, at 

arbejdet nu kan gå i gang.

”Med kommissorierne for 

undersøgelserne for en ny midt-

jysk motorvej og Hillerødmo-

torvejens forlængelse på plads 

kan Vejdirektoratet nu for alvor 

komme i gang med arbejdet. 

Det er godt - og jeg glæder mig 

til at følge arbejdet med under-

søgelserne fremadrettet,” siger 

Ole Birk Olesen og fortsætter:

”Nu kommer vi et skridt tæt-

tere på at afhjælpe trængslen 

på motortrafikvejen fra Allerød 

til Hillerød. Og samtidig følger vi 

op på aftalen om en ny midtjysk 

motorvej, der vil få stor betyd-

ning for vækst og arbejdspladser 

i hele Jylland.” 

En samlet forligskreds (V, LA, 

K, S, DF, RV og SF) afsatte i 

december 2016 12 mio. kr. til 

en VVM-undersøgelse af Hille-

rødmotorvejes forlængelse. Ved 

samme lejlighed afsatte regerin-

gen (V, LA, K) sammen med S, 

DF og RV 65 mio. kr. til undersø-

gelser af ny midtjysk motorvej.  

Undersøgelserne af en ny 

midtjysk motorvej forventes 

færdige medio 2019, mens 

VVM-undersøgelsen af Hil-

lerødmotorvejens forlængelse 

forventes færdig ultimo 2018. 

Arbejdet med Hillerødmotor-
vejens forlængelse og en ny 
midtjysk motorvej sat i gang
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Haderslev Kommune har efter 

en henstilling fra Trafikstyrelsen 

ændret deres opfattelse af, hvad 

en limousinetilladelse må benyt-

tes til. Det betyder at Vojens 

Limousine Service ikke længere 

må udføre kontraktkørsel som 

underentreprenør for VTS (Vo-

jens Taxi og Servicetrafik ApS) 

når kørselsopgaven handler om 

skolekørsel.

Thomas Schrøder fra VTS er 

ærgerlig over ændringen i den 

daglige arbejdsgang:

”Vi er ærgerlige over, at vi 

Skolekørsel må ifølge Trafik-
styrelsen ikke udføres på 
limousinetilladelser

ikke kan komme igennem med 

budskabet om, at der reelt er tale 

om, at Vojens Limousineservice 

udfører kontraktkørsel for Vojens 

Taxi og Servicetrafik ApS. At det 

så i dette tilfælde er børn, der 

skal køres i skole, ophæver efter 

vores opfattelse ikke, at der er 

tale om kontraktkørsel på samme 

måde, som hvis vi kørte fast er-

hvervskørsel for en virksomhed 

med et voksent publikum. Det 

er begrebet kontraktkørsel, der 

udføres, som vi finder kan holdes 

inden for tolkningen af limousi-

nekørsel - og er derfor uenige i 

den tolkning, som Trafikstyrelsen 

anlægger, idet de alene forhol-

der sig til begrebet skolebørn. 

Vi havde forventet, at Haderslev 

Kommune ville anlægge samme 

fortolkning som os - men her 

læner de sig op ad embedsap-

paratets standardsvar uden at 

forholde sig til substansen i ord-

lyden om kontraktkørsel.”

”Vi har i stedet valgt at sup-

plere vores to minibusser, der 

udfører kontraktkørslen med 

skolebørn for Tønder Kommune, 

med yderligere en minibus, men 

det er besværligt rent mand-

skabsmæssigt, da vore minibus-

ser alle skal føres af chauffører 

med stort erhvervskørekort,” 

fortæller Thomas Schrøder, som 

hellere havde set, at et mindre 

limousine var blevet benyttet.

Af Tommy Verting

Efter 50 år med lokal vognmands-

forretning i Broager ca. 8 km. fra 

Sønderborg i Sønderjylland, har 

vognmand Bjarne Brodersen valgt 

at lukke taxiforretningen med virke 

fra den 10. april 2017.

Bjarne Brodersen har stort set 

kun oplevet tilbagegang de senere 

år og alligevel har Taxinævn Syd 

netop opslået tre ledige tilladelser.

”Det virker som om, at vores 

lokale taxinævn lytter mere til 

bestillingskontoret DanTaxi end de 

lytter til os vognmænd. DanTaxi 

har selvfølgelig en interesse i at 

få så mange biler på gaden som 

muligt, fordi de er en kommerciel 

Brodersens Taxi i Broager lukker
virksomhed, der lever af den 

pladsleje, de kan kræve ind fra 

vognmændene, og jo flere biler 

der er i DanTaxi, jo flere penge tje-

ner selskabet. Taxinævnet burde 

i stedet lytte til os vognmænd, 

der rent faktisk lever af at servicere 

befolkningen,” fortæller Bjarne 

Brodersen, som i de 10 første år 

af sin karriere kørte som chauffør 

i sin faders, Christian Brodersens, 

vognmandsforretning inden han 

selv overtog driften for 29 år siden.

Bjarne Brodersen har mærket 

tilbagegang på flere områder 

inden for persontransport: 

”Vi har haft turistbusser, som vi 

solgte fra for fire år siden og vi har 

også udført flexkørsel for Sydtrafik, 

men det er blevet umuligt at tjene 

penge på at udføre flexkørsel. I 

det seneste udbud er der vogn-

mænd, som har budt ind med 

timepriser helt nede på kun 217 

kroner. Det er alt for billigt, når en 

chauffør som bekendt koster 237 

kroner i timen inklusive sociale 

omkostninger. Vores timepris 

ligger på 400 kroner,” forklarer 

Bjarne Brodersen, som en over-

gang havde fire taxitilladelser.

”Sønderborg Kommune har 

etableret et fælles taxinævn i sam-

arbejde med Aabenraa Kommu-

ne. Det betyder, at der kommer 

DanTaxi-biler helt fra Aabenraa 

for at assistere, når der mang-

ler biler i Sønderborg. I stedet 

burde DanTaxi samarbejde med 

landtaxierne lokalt, så vi alle 

kunne hjælpe hinanden. 

Bjarne Brodersen har sin tvivl 

omkring Sønderborg Kommunes 

brug af Flextrafik. Han er ikke over-

bevist om, at kommunen sparer 

penge og han mener heller ikke, 

kommunen er klar over det.

"Først var det den almindelige 

kommunale kørsel der røg og 

siden er de almindelige busser 

i rute skåret ned til fordel for 

flexkørsel til 35 kroner for 12-15 

kilometer,” slutter Bjarne Broder-

sen, som allerede har skaffet sig 

et fuldtidsjob som chauffør i en 

anden branche, som dog ikke 

omfatter persontransport.
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Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser

Region Hovedstaden:
Der er afleveret 7 taxitilladelser i marts måned.

Mohammed Anwar  01-0323 TAXA 4x35
Yasar Yilmaz  01-0419 4x48
Hans Christian Olesen 01-1259 TAXA 4x35
Karsten Winther   01-0051 4x48
Harly Henning Gøtterup 01-0084 DanTaxi
Anders Gershøj  01-0947 4x48
Leif Kurt Hårding Iversen 01-1889 4x48

Aalborg:
Der er ingen oplysninger fra Aalborg Kommune i marts.

Aarhus:
Der er ingen oplysninger fra Aarhus Kommune i marts

Udgivelse/distribution:

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

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

Bliv abonnent på TaxiMinibus Danmarks nyheder til taxi og minibus og modtag et 
ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det månedlige digitale magasin. 
Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

Så er der igen mulighed for at 

kæmpe mod og med kolleger 

fra hele landet i bowling, dart, 

badminton, gokart og billard. 

Det er Aalborg Taxa Sport, 

der inviterer til jubilæumsstævne 

i anledning af deres 50-års jubi-

læum i sportsforeningen.

Arrangementet afholdes lør-

dag den 10. juni og der afsluttes 

om aftenen med præmieover-

rækkelse, fest og spisning med 

levende musik og dans. Aalborg 

Taxa Sport lover, at der kan købes 

drikkevarer til fornuftige priser.

Aalborg Taxa 
Sport inviterer 
til DM lørdag 
den 10. juni 
2017

Tilmelding skal foretages senest 

den 10. maj 2017. Yderligere 

informationer om de enkelte 

discipliner kan rekvireres: 

Kim Marcussen telefon: 

40577039 eller på mail: kim.

marcussen@stofanet.dk


