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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 Minibus & Bus 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: kundeservice@daimler.com  
www.mercedes-benz.dk

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

FORENINGER/FAG.ORG.

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

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

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

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Islandsvej 5, 7100 Vejle 
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500 

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

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

Revision 80 ApS - Registreret revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

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

2
TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER 2020



Tekst og fotos: Tommy Verting

Med ca. 40 biler, da det gik bedst, 

var Taxicentret på Virumgade 1 i 

Virum gennem flere år en rigtig god 

forretning for de tilsluttede vogn-

mænd, men til nytår er det slut. 

Kenneth Larsen fortsætter 

delvist sin vognmandsforretning 

fra hjemmet i Virum, hvor han vil 

styre det antal biler, der vil være 

behov for fra det nye år og i 

Odense, hvor han har seks biler 

tilsluttet Dantaxi.

Vognmændene, Jan Andersen 

og Bjarne Larsen, som ejer ejen-

dommen, stopper begge deres 

vognmandsforretning for at gå 

på pension efter rigtig mange år i 

branchen og sætter ejendommen 

til salg. 

“Jeg har fået lov til at opstille en 

Taxicentret på Virumgade 
lukker til nytår

container med dæk og andre ting 

hos P.O. Auto i Smørum, som jeg 

har haft et fantastisk samarbejde 

med i mange år. Vagn som både 

er taxivognmand og mekaniker, 

og som har været tilknyttet Taxi-

centret i mange år, følger med mig 

til P.O. Auto",  fortæller Kenneth 

Larsen, som er en af de yngste 

vognmænd i samarbejdet i 

Virumgade. Han fortæller her sin 

del af historien om et taxisamar-

bejde, der har oplevet både op- 

ture og nedture.

Kenneth Larsen startede i sin 

tid med at køre for sin far om nat-

ten, mens han læste:

“Min far, Martin Larsen, var en 

overgang med i bestyrelsen i det 

daværende Lyngby-Holte Taxa. 

Det er nu 34 år siden.

Efter et år som chauffør over-

drog min far mig den ene af hans

bevillinger, som jeg så kunne passe 

for mig selv. Det var min indgang 

til branchen og siden er det gået 

slag i slag. Desværre døde min 

far i en alt for tidlig alder som 66-

årig, men jeg fik lov at videreføre 

vognmandsforretningen med tre 

vogne sammen med min mor. 

Herfra blev forretningen stille og 

roligt udvidet. 

I starten sad jeg hjemme og 

administrerede både min og min 

mors vognmandsforretning samt en 

lignende vognmandsforretning for 

Per Dannefeldt Bøthner, som også 

var tilsluttet Lyngby-Holte Taxa. Han 

boede i Tyskland, hvilket gav os mu-

lighed for få et samarbejde i stand 

med en tysk autohandler om at 

importere biler til Danmark”, fortæl-

ler Kenneth Larsen og fortsætter:

“Jeg fik en henvendelse fra Jan 

Andersen og Bjarne Larsen, som 

nogle år tidligere havde startet 

Taxicentret her på Virumgade 1 

i Virum. Jan Andersen og Bjarne 

Larsen kom fra et vognmands-

samarbejde på Øverødvej, hvor 

de havde henholdsvis 10 og 9 

biler. 

Omkring årtusindeskiftet, var 

jeg stadig ung og havde 20-25 

ansatte og seks biler plus tre andre 

vogne, som jeg passede. Jeg var 

selv lige flyttet til Virum på det 

tidspunkt og nød virkelig at 

komme til en vognmandsgarage 

med så megen aktivitet. Det var 

fortsættes næste side
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en hel ny verden. Alt var sat i sy-

stem og jeg var glad for at have 

med chaufførerne at gøre.

Jan Andersen og Bjarne Larsen 

havde ligesom lagt grundstenen 

til, at vi skulle drive forretningen 

og spare på udgifterne. Vi kunne 

lave mange ting selv på vores 

værksted og indkøbe dæk og 

reservedele. Det gik fint og vi var 

seks vognmænd tilsluttet Taxicen-

tret inklusive min mor, som stadig 

var vognmand.

Forretningen gik fint og indtje-

ningen steg fra år til år. Jeg gik 

fra at have et dækningsbidrag på 

10-12 procent til op mod 22-23 

procent. Vi var inde i en virkelig god 

periode, hvor det var sjovt og vi 

fik lagt penge fra til at investere 

i ejendomme og andre ting. Vi 

lærte meget undervejs og stødte 

også på modgang, som under kri-

sen, der startede i 2007”, husker 

Kenneth Larsen.

“Vi tjente stadig gode penge i 

taxierne rent indkørselsmæssigt, 

men vi havde et problem med 

at komme af med bilerne. De 

frikørte biler havde hobet sig op, 

efterhånden som vi havde købt 

nye biler og hverken vi eller op-

køberne kunne komme af med 

bilerne og på et tidspunkt blev vi 

enige om at tage tabet og komme 

videre. Det var en god beslutning, 

fordi vi kunne se, at de kolleger 

der holdt for længe på bilerne, 

tabte endnu flere penge. 

I alle årene har vi afsat bilerne 

til et netværk af opkøbere. Det 

var det nemmeste at gøre for os, 

fordi vi drev en forretning, hvor 

materialet virkelig blev brugt og 

efter to års anvendelse var det 

lidt sværere at forklare en privat 

mand, at bilen godt kunne blive 

pæn, men det ville koste 40.000 

kroner.

Vi valgte at tjene vores penge 

andre steder end på klargøring af 

biler”.

IVS-selskaber i hobetal
Vognmændene i Virumgade var 

også blandt dem, der i 2018 op-

rettede IVS-selskaber til brug for 

deltagelse i Færdselsstyrelsens 

lotteri om tilladelser til erhvervs-

mæssig persontransport.

“Vi havde blot en anden til-

gang end så mange andre og 

tjente ikke penge på salg af IVS-

selskaber, der indeholdt tilladel-

ser. Vi havde registeret 200 IVS-

selskaber og vandt 15 tilladelser 

fortsættes næste side

Kenneth Larsen startede i sin tid med at køre 
for sin far om natten, mens han læste.
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ved lodtrækningen i foråret 2018, 

men da vi kun skulle bruge otte 

af tilladelserne, valgte vi at forære 

syv IVS-selskaber med tilladelser 

til Dantaxi, mod at tilladelserne 

ikke kom i anvendelse i Region 

Hovedstaden. 

Vi deltog kun i lotteriet denne 

ene gang og husker det som et 

omfattende arbejde og vi undrede 

os over, at politikerne ikke havde 

gennemskuet det og at de ikke 

greb ind allerede efter første lod-

trækning. Mange benyttede sig af 

muligheden for at deltage med 

mange selskaber, mens andre 

kun deltog med et enkelt IVS-

selskab i håb om bare at skulle 

vinde en enkelt tilladelse. Mange 

andre forstod egentlig ikke rigtigt, 

hvad der foregik. 

Tre store taxiselskaber i 
fremtiden
Kenneth Larsen er ikke så bange 

for fremtiden. Han tror ikke, at 

taximarkedet vil eksplodere med 

et hav af nye tilladelser fra nytår, 

hvor markedet gives frit. Coronaen 

vil være med til sætte begræns-

ninger. Han tror heller ikke, der vil 

komme mange nye kørselskonto-

rer - tværtimod:

“På sigt tror jeg, der kun vil være 

måske tre store taxiselskaber i 

Region Hovedstaden, men det 

er ikke sikkert, at det er de samme 

som i dag. Kørselskontorer med 

kun 20 biler vil få det alt for svært 

økonomisk. 

Med vores 40 biler ville vi selv 

have været i stand til at lave vores 

eget bestillingskontor rent antals-

mæssigt, men det ville der aldrig 

have være økonomi i", understre-

ger Kennet Larsen og forklarer om 

det økonomiske:

“En pladsleje på 7.000 kroner 

lyder af meget, men det vil være 

endnu dyrere at etablere et 

nyt kørselskontor og sørge for 

døgnbetjening. De store kørsels-

kontorer er fremtiden og de kan 

i dag skille sig af med uønskede 

vognmænd, hvilket var meget 

svært i de daværende bestillings-

kontorer. 

Hvis folk sidder og filosoferer 

om, at alt bliver som før, så kan 

de godt glemme det. Alt bliver 

mere strømlinet til gavn for kun-

derne og det er trods alt dem, vi 

skal være der for. Taxibranchen 

kommer helt sikkert til at finde et 

naturligt leje. Kig på andre bran-

cher - Selv om det er frit at åbne 

en frisørsalon, så ligger der jo ikke 

en salon på et hvert gadehjørne”, 

påpeger Kenneth Larsen, der er 

på vej mod 55 år og har en for-

ventning om at være i branchen 

lige så længe arbejdsopgaverne 

er spændende.

Passion for cykling
Fritiden bruger Kenneth Larsen 

på sine cykler - både hjemme 

i Virum og i Odense, hvor han 

tre dage om ugen siden august 

har været ansvarlig for Dantaxis 

etablering i byen.

“Jeg har en passion for at cykle 

og bruger dagligt mellem 2-5 ti-

mer på mine racercykler. Det har 

jeg altid gjort. For mig er det ren 
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Forholdsvis nye biler - kun kørt få km. 
F.eks. VW Caravelle 2,0 TDI med lift, årg. 2019

kørt 100.000 km. - står som ny.  

Vi tager gerne din brugte bil i bytte og 
tilbyder finansiering.

Muligvis en gratis tilladelse ved køb af bil.
Udstyr til kameraovervågning kr. 2.000,-

Donners. dk
Ålekistevej 150 • 2720 Vanløse • tlf. 2814 3333

Bent@donners.dk

Vito og V-klasser til taxi sælges

terapi og jeg har aldrig draget 

sundhedselementet ind i min 

interesse. Det er blot en sidege-

vinst, der følger med. De bedste 

tanker får jeg, når jeg cykler alene 

med musikken i ørerne. Tidligere 

har jeg også løbet marathon og 

nåede at deltage i en del løb 

inden jeg sluttede i Berlin i 2004, 

hvor kroppen sagde stop”.



SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
TOYOTA PLUG-IN HYBRID ?

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID Er en velkørende luksusbil, der kører op til 100 km/l ved blandet 
kørsel og 75 km på ren el under bykørsel.
• 306 hk
• 4WD
• Automatgear 
• Hurtig levering
• CO2-udslip 22 g/km.

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

231083_V5_2020_december_RAV4-plug-in_210X297.indd   1231083_V5_2020_december_RAV4-plug-in_210X297.indd   1 04.12.2020   15.3304.12.2020   15.33



Vi køber din taxa uden afgift  

Kontant afregning 
- afhentning over hele landet

Kontakt salgschef Peter René Bostrup 
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

bilbud.dk

bilbud.dk

Vi køber din brugte taxi
- allerede i dag

Ring og få et godt tilbud... 
Hurtigt og nemt
➢  Vi aftaler en pris, overfører penge og sender
  en autotransporter.

Service i højsædet - Vi har været i branchen i mange år!

Vores kunder skal være trygge når de handler med os!

Overskrifter fra Trustpilot:
* Fantastisk service!
* En god oplevelse!
* Suveræn service!
* Seriøs og hurtig betjening!

Vi mangler biler

Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

- En del af taxabud.dk



 Selvom Vendsyssels fjerdestørste 

by, Brønderslev, er en stationsby 

med 12.500 indbyggere, har der 

siden i sommer, hvor Citycab 

lukkede, ikke været et lokalt taxi-

selskab og nu forsøger Brønder-

slev Kommune at entrere med 

NT om en alternativ løsning på 

flexområdet. 

Kommunen ønsker at få en 

flexordning, der rækker ud over 

den normale tid mellem 6.00 - 

23.00 for at kunne tilbyde togrej-

sende og restaurationsgæster en 

kørselsmulighed. 

Hvordan det overhovedet kan 

lade sig gøre at køre natkørsel fra 

værtshuse på en OST-tilladelse, 

undrer imidlertid lokale vogn-

mænd i Vendsyssel - NT har jo 

selv været medvirkende til, at 

taxaerne forsvandt i takt med 

udbredelsen af flexkørsel, hedder 

det i kritikken fra taxavognmæn-

dene.

“Kommunerne har selv været 

medvirkende til at taxaerne for-

svinder fra lokalområderne ved at 

give alt kørsel til NT for så bagefter 

at virke uforstående over, at der 

ikke er basis for at drive vogn-

Kommunerne kan med tilskudsordning stadig nå at få 
taxaerne tilbage

Ingen vil køre taxa i 
Brønderslev!

mandsforretning, når man ikke 

får støtte fra det offentlige”, siger 

Peter Frimor Flintholm, der er 

vognmand i Jammerbugt Kom-

mune og fortsætter:

“Jeg tror bare, det her er starten 

og toppen af isbjerget. Hvis det 

går igennem med at få en flex-

ordning, der rækker ud over den 

normale tid mellem 6.00 - 23.00 

for at kunne tilbyde togrejsende 

og restaurationsgæster en kør-

selsmulighed, så bliver begrebet 

sikket også udbredt til andre byer 

og andre kommuner og til sidst 

har trafikselskaberne deres eget 

landsdækkende kørselskontor, 

med offentlige støttede kroner.

Til forskel for taxaerne skal 

flexbilerne ikke have taxameter, 

sædeføler, tagskilt samt udgifter 

til dyre forsikringer og pladsleje. 

Taxachaufføren kan så bare se til, 

at turene går til flextrafik”.

“Personligt synes jeg, at flextur 

er en fin idé, der hvor der ikke kø-

rer busser, og man bliver kørt fra 

en adresse til et bus-knudepunkt, 

som vi kender det fra plustur. 

Men selve den idé med, at man 

kan blive kørt fra adresse til adres-

se - fra værtshus og hjem, så 

hopper min kæde af. For hvordan 

skal en vognmand kunne konkur-

rere mod et offentligt trafikselskab 

som NT?

Brønderslev Kommune har 

selv været med til at fjerne grund-

laget for, at kunne drive taxavirk-

somhed ved at overdrage alt 

kommunalt kørsel til trafikselska-

bet. Flextrafik har så overtaget 

meget af den kørsel, taxa havde 

fra værtshuse, hoteller, restauran-

ter, private fester og andre steder, 

hvor folk mødes”, fortsætter Peter 

Frimor Flintholm.

Mulighed for lokal 
kommunalstøttet taxa
“Hvis Brønderslev Kommune 

ville have en lokal taxadækning 

tilbage, så har de jo allerede mu-

ligheden i den nye taxilov, hvor 

kommunerne kan betale sig fra 

det ved at entrere med en taxa-

vognmand. Det var måske bedre, 

så det offentlige slap for at punge 

ud, når kunderne skal i byen og 

drikke”, lyder det i et forslag fra 

Peter Frimor Flintholm.

Selvom Vendsyssels fjerdestørste 

by, Brønderslev, er en stationsby 

med 12.500 indbyggere, har der 

siden i sommer, hvor Citycab 

lukkede, ikke været et lokalt taxi-

selskab og nu forsøger Brøn-

derslev Kommune at entrere 

med NT om en alternativ løsning 

på flexområdet. 

Kommunen ønsker at få en 

flexordning, der rækker ud over 

den normale tid mellem 6.00 - 

23.00 for at kunne tilbyde togrej-

sende og restaurationsgæster en 

kørselsmulighed. 

Hvordan det overhovedet kan 

lade sig gøre at køre natkørsel fra 

værtshuse på en OST-tilladelse, 

undrer imidlertid lokale vogn-

mænd i Vendsyssel - NT har jo 

selv været medvirkende til, at 

taxaerne forsvandt i takt med ud-

bredelsen af flexkørsel, hedder det 

i kritikken fra taxavognmændene.

“Kommunerne har selv været 

medvirkende til at taxaerne for-

svinder fra lokalområderne ved 

at give al kørsel til NT for så bag-

efter at virke uforstående over, 

at der ikke er basis for at drive 

vognmandsforretning, når man 

ikke får støtte fra det offentlige”, 

Kommunerne kan med tilskudsordning stadig nå 
at få taxaerne tilbage

Ingen vil køre taxa i 
Brønderslev!

siger Peter Frimor Flintholm, der 

er vognmand i Jammerbugt Kom-

mune og fortsætter:

“Jeg tror bare, det her er star-

ten og toppen af isbjerget. Hvis 

det går igennem med at få en 

flexordning, der rækker ud over 

den normale tid mellem 6.00 - 

23.00 for at kunne tilbyde tog-

rejsende og restaurationsgæster 

en kørselsmulighed, så bliver 

begrebet sikket også udbredt til 

andre byer og andre kommuner 

og til sidst har trafikselskaberne 

deres eget landsdækkende kør-

selskontor, med offentlige støt-

tede kroner.

Til forskel for taxaerne skal 

flexbilerne ikke have taxameter, 

sædeføler, tagskilt samt udgifter 

til dyre forsikringer og pladsleje. 

Taxachaufføren kan så bare se til, 

at turene går til flextrafik”.

“Personligt synes jeg, at flextur 

er en fin ide, dér hvor der ikke 

kører busser, og man bliver kørt 

fra en adresse til et bus-knu-

depunkt, som vi kender det fra 

plustur. Men selve den idé med, 

at man kan blive kørt fra adresse 

til adresse - fra værtshus og hjem, 

så hopper min kæde af. For hvor-

dan skal en taxivognmand kunne 

konkurrere mod et offentligt 

trafikselskab som NT?

Brønderslev Kommune har selv 

været med til at fjerne grundlaget 

for, at kunne drive taxa-virksomhed 

ved at overdrage alt kommunalt 

kørsel til trafikselskabet. Flextrafik 

har så overtaget meget af den 

kørsel, taxa havde fra værtshuse, 

hoteller, restauranter, private 

fester og andre steder, hvor folk 

mødes”, fortsætter Peter Frimor 

Flintholm.

Mulighed for lokal 
kommunalstøttet taxa
“Hvis Brønderslev Kommune 

ville have en lokal taxadækning 

tilbage, så har de jo allerede mu-

ligheden i den nye taxilov, hvor 

kommunerne kan betale sig fra 

det ved at entrere med en taxa-

vognmand. Det var måske bedre, 

så det offentlige slap for at punge 

ud, når kunderne skal i byen og 

drikke”, lyder det i et forslag fra 

Peter Frimor Flintholm.

Hvordan skal en taxivognmand kunne konkurrere mod et offentligt trafikselskab som NT, spørger 
Peter Frimor Flintholm.

8
TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER  2020



FÅ  MERE AT V ID E

Skillevæg mellem passagerer og fører

Separat aircondition for passagerer og fører  

Kontaktløs betaling  

Stor passagerkabine

Fuld adgang for personer med begrænset mobilitet  

Mulighed for nul udledning  

 – Elektrisk taxa med benzindrevet range extender
Perfekt til moderne pendling og bytrafik takket være en vendediameter på 8,45 m og  
en rækkevidde på 510 km.

EN  REN ERE  OG  M ERE  S I KKER  
MÅD E  AT  REJS E  PÅ

Brændstofforbrug 1,2 (l/100 km), energiforbrug 17,6 (kWh/100 km), CO2-udledning 33 (g/km), 
(vardera i den kombinerade testcykeln)
 

Værdierne for brændstofforbrug og CO2-udledning blev beregnet i henhold til den nyligt indførte „Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure“ (WLTP) og beregnes også til  sammenligning i henhold  
til den tidligere NEFZ-standard. De værdier, der er beregnet i henhold til WLTP, er gældende for beskatningsgrundlag og eventuelle andre bilafgifter. Alle de anførte værdier udgør ikke en del af tilbuddet og 
kan variere afhængig af kørestil, pålæsning, det valgte ekstraudstyr og dæk.
*Du kan finde yderligere information om vores Innovation Design Award på www.automotive-brand-contest.de/

*

https://www.levc.com/tx-mobility-shuttle/?utm_source=taxibus_dk&utm_medium=display&utm_campaign=eu_media&utm_content=tx




En 33-årig mand er blevet tiltalt 

af SØIK for at lokke penge ud 

af folk, der troede, at manden 

kunne slette deres skattegæld. En 

58-årig mand er tiltalt for at agere 

mellemmand i sagen, hvor en 

række personer blev snydt.

I løbet af en periode fra efter-

året 2018 og et år frem lykkedes 

det en 33-årig mand at lokke 

store beløb fra en række forskel-

lige personer med løfte om, at han

kunne få deres skattegæld til at for-

svinde. Manden påstod over for 

sine ofre, at han havde adgang til 

Skattestyrelsens it-systemer og der-

med kunne slette deres gæld til 

Skattestyrelsen, hvis han fik penge

for det. I alt franarrede han 20.625

kroner fra en række personer, lige-

som han forsøgte at få andre til at 

betale yderligere 361.000 kroner.

Statsadvokaten for Særlig Øko-

nomisk og International Krimina-

litet (SØIK) har på den baggrund 

tiltalt manden for bedrageri. Han 

er derudover også tiltalt for forsøg 

på momssvindel, fordi han for-

søgte at hjælpe ejeren af en virk-

somhed ved at fremstille falske 

fakturaer for mere end fire milli-

oner kroner for manden.

I sagen er en 58-årig mand li-

geledes tiltalt for at have fungeret 

som mellemmand. Han har hjul-

pet med at finde personer, der 

Svindler tjente 720.625 kroner:

Tilbød at slette gæld i 
Skattestyrelsens it-systemer

ville have slettet deres skattegæld 

og han er derfor tiltalt for forsøg 

på databedrageri. Det oplyser Per 

Fiig, der er fungerende statsadvo-

kat hos SØIK.

"Uanset om man forsøger at 

snyde det offentlige, eller om man 

snyder private ved at lade som 

om man kan snyde det offentlige, 

er det i sagens natur noget, vi ser 

på med stor alvor. Det er også 

derfor, at der i en sag som denne 

har været ydet en stor efterforsk-

ningsindsats for at komme til 

bunds i, hvad der foregik", siger 

Per Fiig.

En tredje person i sagen er 

tiltalt for at have betalt 469.625 

kroner til hovedmanden i den tro, 

at han derved ville få slettet gæld 

til Skattestyrelsen på mere end 

syv millioner kroner.

Hos Skattestyrelsen advarer 

fagdirektør Steen Bechmann 

Jacobsen mod at tro på, at man 

kan få slettet sin gæld hos Skatte-

styrelsen uden om skattesystemet.

"Vi møder fra tid til anden 

forestillingen om, at man som 

borger kan få hjælp til at slette sin 

gæld til skatteforvaltningen og vi 

modtager løbende anmeldelser 

og tips om disse muligheder, 

som i alle tilfælde undersøges til 

bunds. Man skal ikke tro på, at 

man kan lykkes med at få slettet 

sin gæld til skatteforvaltningen. 

For det kan man ikke. Gælden 

består i skattesystemet, indtil den 

er betalt på legale vilkår. Man kan 

næsten sige til sig selv: Det lyder 

for godt til at være sandt - og det 

er det også. Jeg vil derudover 

stilfærdigt påpege, at straffen 

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa & front view kamera

Bosch diagnosecenter 
Elektronisk diagnose og fejludmåling

Vi laver meget mere end dette .......
www.auto-el-specialisten.dk

Taxa 4x35 komplet opbygning

Dantaxi 4x48 komplet opbygning

Varme & klima service
Webasto & Ebersbächer garanti-værksted

for denne type forbrydelser er 

hård og konsekvent", siger Steen 

Bechmann Jacobsen.

Sagen forventes at komme for 

Retten i Randers, men er endnu 

ikke berammet.
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Datalogistic. 
Det’ er da logisk!

datalogistic.eu   
D24941-Flensburg 
DK-8800 Viborg
 
Oluf Olsen:  
olsen@datalogistic.eu  
+ 45 5050 5107

Niels Kaae:  
niels@datalogistic.eu  
+45 5388 5107

10 minutter
Længere tager det ikke før du kan formidle den første  
tur på vores cloud-løsning

Hvordan så hurtigt?
✓ Du har en Android tablet eller mobiltelefon
✓ Opret vogn og chauffør - der er videovejledninger til alt
✓ Vores cloud-løsning er født med alle danske adresser og  
 kendte steder (POI)

     Værsgo´og kør
Datalogistic tilbyder en ægte cloud-baseret løsning med  
alt hvad du har brug for: 
» Book i vognen, online eller på din egen app.  
» Fuld integration til Flex.  
» Nye kontaktløse og billigere betalingsmetoder, hvor 
 terminalen koster under 300 kr. i anskaffelse.  
» Fakturering af kontokunder.  
» Indberetning til myndigheder 
» Opfylder alle krav til GDPR og den nye taxalov. 

Vi har 400 vogne kørende i Danmark, Grønland og Tyskland - 
og gang i mange nye tiltag

Fra 298 kr./mdr

mailto:olsen@datalogistic.eu
mailto:niels@datalogistic.eu


Tidligere taxivognmand, Carsten 

Gyllich fra Hørsholm lægger ikke 

fingre imellem i en kritik af revi-

sionskontoret, Taxi Terminalen i 

Glostrup. Han er en af flere vogn-

mænd, som ikke forstår, hvorfor 

Taxi Terminalen tilbageholder deres 

penge fra en retssag, der blev af-

gjort i sommer.

“Teamet bag Taxi Terminalen - 

med Faiza Khokar i spidsen, har 

endnu ikke afregnet et større 

beløb med en gruppe vognmænd 

- penge Faiza Khokar indsamlede 

til at føre en retssag mod forenin-

gen, Dantaxi 4x48 F.M.B.A.”, for-

tæller Carsten Gyllich og fortsætter:

“Retssagen, som blev ført ved 

Retten i Lyngby i august måned i 

år, endte i et forlig, hvor Dantaxi 

4x48 F.M.B.A. skulle dække vogn-

mændenes udgifter til advokat 

med ca. 187.000 kroner, men her 

knap fire måneder efter sagen 

blev afsluttet, har vi stadig ikke 

fået vores penge tilbage”, fortæl-

ler Carsten Gyllich videre. Han 

finder, at det er meget kritisabelt, 

Hård kritik af 
Taxi Terminalen

at Taxi Terminalen stadig tilbage-

holder vognmændenes penge, 

når der gået så lang tid efter, at 

sagen blev afgjort.

Han fortæller videre, at de 

fleste vognmænd indbetalte mel-

lem 5.000-10.000 kroner hver til 

Faiza Khokar/Taxi Terminalen.

Afviser
Foreholdt kritikken svarer Faiza 

Khokar i et indlæg, som redak-

tionen modtog op til deadline, at 

sagen mod Dantaxi er en retssag, 

der ikke blev ført i regi af Taxi 

Terminalen. Sagen blev anlagt på 

vegne af 13 navngivne 

vognmænd og derudover støttet 

af yderligere vognmænd, heri-

blandt Carsten Gyllich. 

Sagens førelse blev finansi-

eret af Thun Revision ApS, der 

lagde penge ud for retsgebyrer 

og pålagte omkostninger dels i en 

sag, der tidligere var anlagt - og 

som måtte hæves, dels i den nye 

sag, herunder betalte Thun Re-

vision ApS de løbende regninger 
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En gruppe vognmænd har snart ventet fire måneder på at få deres penge 
tilbage fra Taxi Terminalen.

fra advokat Carsten Brink, der førte 

den nye sag for vognmændene.

I det forlig, der blev indgået, 

blev det fastslået, at Dantaxi 

havde handlet ulovligt, da man 

konfiskerede TaxiNord-beviset og 

det var et led i forliget, at Dantaxi 

skulle betale 150.000 kr. plus 

moms til dækning af sagsøgernes 

omkostninger. Omkostningerne 

ved de to sager overstiger dette 

beløb og da Thun Revision har 

foretaget finansieringen af sager-

nes førelse, er der en mellem-

regning, der skal udlignes, før det 

overskydende beløb kan fordeles 

blandt de vognmænd, der har 

indbetalt til finansieringen af de to 

sager. Den endelige opgørelse er 

ved at blive udfærdiget. 

Faiza Khokar erkender, at den 

opgørelse har taget al for lang tid, 

men det skyldes overvældende 

travlhed med udskudte regnska-

ber og corona-kompensationer til 

vognmænd. 



Taxi 4x27 er en del af Nordens største taxiselskab, Cabonline, og vi arbejder stadig målrettet på at blive et 
landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler. 

Taxi 4x27 Cabonline er i følgende byer; København - Kirke Saaby - Odense -Sønderborg 
Kolding / Vejen - Aarhus - Holstebro - Frederikshavn - Skagen 
– derudover velkommen til 2 nye byer Horsens og Aalborg vi glæder os til samarbejdet
 
Vil du være med - så kontakt os!

Vil du være en del af 
et         landsdækkende samarbejde?

Pladsleje/vederlag 
• Kr. 250,- ugen/vogn  
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning i afgift.
• Prisen ligger fast indtil 31. marts 2022

Binding
• Uopsigelig indtil 31. marts 2022, herefter løbende måned plus 6 mdr.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder, dog tidligst fra 31. marts 2022
• Ingen krav om konvertering af tilladelse for at blive optaget

Andet
• Der afregnes ugentligt
• Har du egne aftaler med Flex, kan disse fortsættes som egne aftaler til udløb og i det omfang det lokale trafikselskab tillader det. 
• Gratis anlæg med første montering betalt
• Første profilindpakning betalt
• Priser og rabatter sættes i dialog med Vognmandsforeningen, hvis repræsentanter vælges af vognmændene selv. 
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler, herunder forsikring
• Ingen skjulte taximeterrabatter

Er du Kørselskontor eller bestillingskontor og ønsker en lav fast pladsleje til dine vognmænd, 
så kontakt os for en dialog om samarbejde.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte 
til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig. 

* Den reducerede pladsleje tilbydes alle vognmænd i hele landet frem til 31. marts 2022.

Kontakt   
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00 
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede har en aftale med andet selskab, 
og ønsker at skifte til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. 
Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig. 

Endorsed by Cabonline
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Tekst og foto, Tommy Verting

Transportminister Benny Engel-

brecht fremlagde onsdag aften 

den 9. december en evaluering 

af taxiloven på et virtuelt møde, 

hvor også ordførerne i taxiaftalen 

deltog og det må siges at være 

noget af en tynd kop the, der blev 

serveret for branchens repræsen-

tanter.

Ministeren præsenterede kun 

tre områder, hvor der skal ske 

ændringer lige nu: 

• Ensrettede krav på overens-

komstområdet 

Svag evaluering af taxiloven 
- flere ændringer følger i 2022

• Skærpelse af sprogkravet til 

chaufføruddannelsen 

• Sikre en finansiering af 

administrationen af området

Ophævelsen af den hidtidige be-

grænsning af antallet af tilladelser 

bliver ikke ændret og dermed er 

der fra 1. januar 2021 frit slag 

for alle, der kan godkendes og 

ingen begrænsning i hvor mange 

tilladelser der kan opnås. 

Øvrige forslag til ændringer i 

taxiloven udskydes på grund af co-

rona-krisen til en senere evaluering 

af loven i 2022. Transport- og Bo-

ligministeriet finder, at det er bedre 

loven på det tidspunkt har virket et 

år i dens egentlige udformning,

Markedet har således på det 

tidspunkt haft bedre mulighed for 

at stabilisere sig i forhold til regu-

leringen og forhåbentlig også til et 

mere normalt transportbehov end 

under Coronakrisen.

Dermed må branchens organi-

sationer kigge langt efter de for-

bedringer, som de havde budt 

ind med. Dansk PersonTransport 

havde peget på nødvendigheden 

i at genindføre et lovpligtigt vogn-

mandskursus, så nye vognmænd 

klædes bedre på til at være virk-

somhedsejere og arbejdsgivere.

Formand for FEP - Forbundet 

for Erhvervs Persontransport, 

Claus Rubek Jørgensen er eks-

tremt skuffet:

"Set fra en vognmands syns-

punkt er det her en katastrofe. 

Det er for dårligt, at ministeren 

indkalder os til et virtuelt møde, 

når alt er besluttet på forhånd. 

fortsættes næste side

     taxiloven
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Det her er jo ikke en evaluering, 

hvor man tager hensyn til bran-

chen. Det er virkelig skuffende. 

Vi havde håbet på en fortsat 

regulering - ikke en egentlig 

adgangsbegrænsning, men en 

behovsbegrænsning. Regeringen 

vil gerne have, at vi er grønne, 

men er det nødvendigt, at der 

kører 5.000 ekstra taxier rundt i 

København? 

Det kan godt være, det måske er 

elbiler, men de skal produceres 

og de skaber unødig trængsel”, 

påpeger Claus Rubek Jørgensen.

De tre områder ministeriet 
ændrer på:
Med en skærpelse af sprogkravet 

til chaufføruddannelsen handler 

det om, at justere optagelseskra-

vet til et objektivt forhold, f.eks at 

en ansøger skal have bestået enten 

folkeskolens afgangsprøve i dansk 

eller bestået prøve i Dansk 2.

Politikerne ønsker også at sikre 

finansiering af administrationen af 

området ved at ændre afgiften for 

udstedelse af EP-tilladelser til et 

gebyr og samtidig forhøje beløbet 

fra 1.200 kr. til 1.770 kr. Det skal 

ske ved en lovændring. 

Styrelsen skal ved en bekendt-

gørelsesændring hæve gebyret for 

chaufførkort fra 800 kr. til 1.470 kr. 

Som et delelement foreslås, at 

alle - uanset om der er tale om 

en tilladelse i henhold til gammel 

taxilov, i løbet af et en vis periode 

som udgangspunkt skal leve op 

§ 10, på samme vis, som det er 

sket i bus- og godskørselsloven, 

hvor indehavere af tilladelser iht. 

gammel lovgivning har et halvt 

år fra lovens ikrafttræden til at 

leve op til de nye overenskomst-

bestemmelser i loven. Eller at 

der i fællesskab med arbejds-

markedets parter udarbejdes en 

egentlig vejledning om fortolknin-

gen af § 10

I oplægget fra Transport- og Bo-

ligministeriet er der nævnt en del 

områder, der på sigt kan ændres 

- f.eks.:

•  Kravene for tilladelse til kør-

 selskontorer kan lempes ved

 at nedsætte/udelade egen-

 kapitalkravet på 500.000 kr. 

 til kørselskontorer. 

• Restancekravet til kørselskon- 

 torer og vognmænd lempes.  

 I dag må vognmænd og 

 ansøgere højst have en 

 forfalden gæld på 50.000 kr. 

 til det offentlige. En mulighed 

 kunne være, at såfremt der er 

 indgået en frivillig aftale om 

 at afdrage gælden, så må 

 ansøger have en gæld på  

 eks. 100.000 kr.

• Forhold mellem kørselskonto

 rer og vognmænd kan analy-

 seres nærmere. 

• Kommunerne skal ikke høres

 i forbindelse med ansøgning

 om etablering af et landdi-

 striktskørselskontor og der 

 udarbejdes en definition af 

  et landdistrikt. 

•      Nedsætte en arbejdsgruppe 

 til at undersøge, hvorledes 

 alternative former for forbru

 gerbeskyttelse kunne udfor

 mes, samtidig med at taxi

 branchens behov for at 

 kunne justere priserne løbe-

 nde tilgodeses. 

 Både forbrugerrepræsentan

 ter og branchen kan inddra-

 ges i  arbejdet.

Formand for FEP - Forbundet for Erhvervs Persontransport, Claus Rubek Jørgensen er skuffet 
over den evaluering af taxiloven, som transportminister Benny Engelbrecht fremlagde.

Transportminister Benny Engelbrecht skuffede 
branchen med en tynd evaluering af taxiloven-
(Foto: Claus Bech). 

     taxiloven
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Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

Salg: Sjælland
Mark Petersen 
Tlf. +45 4020 3680
mp@busimport.dk

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
Tlf. +45 7356 1445

Ny minibus 

Kontakt:

Vejstruprød Bus Import   •  Kongensgade 38   •  6070 Christiansfeld   •  Tlf. 74 56 13 26   •  www.vbi-group.eu

Salg:
Dan Pedersen 
Tlf. +45 4035 6252
dbp@busimport.dk

Salg:
Svend Pedersen 
Tlf. +45 4017 4791
sp@busimport.dk

M1 stol - Komfort sæde

Ekstra bred og med ekstra vip

Lettere sygetransport - Type 6 biler Multifunktionsrat & 7” touch skærm

Til styring af fartpilot, distronic, radio, telefon & medie.

- efter dine ønsker og behov
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI
Fra kr. 350.000,- eksl. moms         E6 - 3500 kg. - M1 - Lift 

Ekstra udstyr

- mulighed for lækkert ekstra udstyr

Bemærk: 
350.000 kr. er for standard opbygning. 
Den viste model har ekstra udstyr.

VBI annonce 2018.indd   1VBI annonce 2018.indd   1 10-08-2020   09:48:2310-08-2020   09:48:23



Chauffører har kørt taxi under co-

rona-nedlukningen på trods af, at 

de har fået en meddelelse i deres 

e-boks om, at deres vognmand 

har søgt lønkompensation for dem. 

Det fortæller faglig konsulent i 3F-

Københavns Chauffører, Bo Weye 

til Fagbladet 3F.

Bo Weye nævner i artiklen i Fag-

bladet 3F mindst 14 tilfælde, hvor 

chauffører har henvendt sig, fordi 

de mistænker, at deres vognmand 

har snydt med lønkompensations-

ordningen.

I artiklen i Fagbladet 3F frem-

går det også, at der har været til-

fælde, hvor vognmænd har ud-

betalt mindre i lønkompensation 

til deres chauffører, end de selv 

har modtaget fra staten og nogle 

vognmænd har søgt lønkompen-

sation for mange ansatte, selvom 

de kun har en enkelt tilladelse til 

erhvervsmæssig persontransport.

Fagbladet 3F omtaler også en 

taxivognmand, som har tilbage-

betalt 782.898 kroner, som virk-

somheden uberettiget modtog i 

3F- Københavns Chauffører:

Vognmænd har 
snydt med løn-
kompensations-
ordningen

foråret. Vognmanden forklarede, 

at det var en fejl, at ansøgningen 

blev indgivet.

Bo Weye forklarer overfor Taxi 

Minibus & Bus Danmark:

"Der er 3 ting der skal være 

opfyldt for overhovedet at kunne 

søge lønkompensation": 

1.  Medarbejderen skal være 

hjemsendt. 

2. Medarbejderen skal have fuld 

løn under hjemsendelsen. 

3. Medarbejderen må ikke på-

tage sig andet arbejde.

"I de fleste tilfælde jeg er blevet 

bekendt med, er hverken pkt. 1 

eller 2 opfyldt. Kompensationen er 

jo en slags erstatning for den udgift, 

som vognmanden har haft i forbin-

delse med at have udbetalt løn.

Desværre virker det som om, 

at mange vognmænd ikke har 

forstået, at de skulle hjemsende 

deres ansatte og give dem fuld 

løn. Denne kombination er gift for 

mange taxivognmænd, fordi de 

ikke kan betale løn, hvis der ingen 

omsætning er. Og hvis taxien hol-

der stille, så er der jo naturligvis 

ingen omsætning".

Og så er det jo påfaldende at 

den gamle garde af københavn-

ske storvognmænd ikke har søgt..

Faglig konsulent i 3F-Københavns 
Chauffører, Bo Weye.

Movia tilbyder nu flextur-kunder 

at betale alle ture samlet en gang 

om måneden, når de bestiller 

ture over telefonen. Dermed kan 

man oprette sig som kunde og 

betale på faktura uden at have 

NemID. Tiltaget er et led i at give 

kunderne nye betalingsmulighe-

der i flextur, hvor betaling med 

kontanter midlertidigt er suspen-

deret på grund af Covid-19. 

Tilmelding til flextur med efter-

følgende fakturabetaling sker ved 

at udfylde et tilmeldingsskema, 

som kunderne får tilsendt ved at 

henvende sig til Movias kunde-

center. Efter oprettelsen bestiller 

Movias kunder 
kan bestille flex-
tur på telefon 
og betale på 
faktura

kunderne telefonisk deres flexture 

i Movias kundecenter, kunden 

oplyser sit kundenummer og 

betaler for den samlede kørsel en 

gang om måneden på samme 

måde, som det kendes fra Movias 

kørselsordning, flexhandicap.

Med den nye løsning, er det 

igen muligt for kunderne at be-

stille alle ture telefonisk.
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Taxakontoret Drejervej 10, 2400 Kbh NV
Tlf: 3583 8282

Mercedes-Benz E 220d, st. car 

Model 213, 9g-tronic, sort 
Reg. 12-03-2019, km 133.250

uden afgift sælges for kr. 138.000
(kan leveres med taxaudstyr og folie (4x35))



Partierne bag klimaaftalen er ble-

vet enige om, hvor havvindmølle-

parkerne ved energiø Bornholm 

skal placeres og om at igangsætte 

undersøgelser af et stort område i 

Nordsøen, hvor der senest næste 

forår skal findes placering til en 

energiø og havvindmølleparker. 

Energiøerne er begyndelsen på 

en helt ny epoke i udbygningen 

af havvind og vil cementere 

Danmarks position som verdens 

førende nation inden for grøn 

energi. Det skriver Klima-, Energi- 

og Forsyningsministeriet i en 

pressemeddelelse.

Partierne bag klimaaftalen har 

truffet beslutning om placeringen 

af havvind ved energiø Bornholm 

Et skridt mod verdens første energiøer

Grøn strøm skal transformeres til 
brændstoffer til tung transport til 
lands, til vands og i luften

og valgt bruttoområde for place-

ring af energiø og havvind i Nord-

søen. Med beslutningen tager 

regeringen og et bredt flertal i 

Folketinget de næste vigtige skridt 

inden for den grønne omstilling. 

Energiøerne vil tilsammen kunne 

tredoble dansk strømproduktion 

fra havvindmøller og kan forsyne 

omkring fem millioner husstande 

i Danmark og vores nabolande 

med grøn strøm.

"Vi træder nu ind i en ny 

epoke i det danske vindeventyr, 

og jeg vil gerne takke de an-

dre partier i aftalen for et godt 

samarbejde omkring placeringen 

af verdens to første energiøer. 

Energiøerne vil være med til at 

øge mængden af vedvarende 

energi markant, og samtidig vil vi 

gøre det muligt at transformere 

den grønne strøm til brændstof-

fer til den tunge transport både til 

lands, til vands og i luften. Energi-

øerne leverer med andre ord den 

grønne strøm, som er forudsæt-

ningen for fremtidens klimaneu-

trale Danmark og Europa", siger 

klimaminister Dan Jørgensen.

Ved energiøen Bornholm pla-

ceres vindmøllerne omkring 20 

km. syd og sydvest for klippeøen. 

I Nordsøen er partierne blevet 

enige om at starte forberedel-

serne til forundersøgelserne for 

energiøen og havvindmøllerne. 

Øen og havvindmøllerne vil ligge 

mindst 60 km vest for Thorsmin-

de. Den endelige beslutning om 

placeringen af øen og havvind 

i Nordsøen sker senest i foråret 

2021.

Energistyrelsen og Energinet 

vil nu begynde forberedelserne 

til de detaljerede undersøgelser 

af bl.a. havbunden og øernes og 

havvindmøllernes påvirkning af 

miljøet. De forventes færdige i 

2024.
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DFDS og en række partnere har 

ansøgt om EU-støtte til udvikling 

af en færge, der drives af el fra 

brintbrændselscellesystemer og 

kun udleder vand. Grøn brint til 

færgen skal leveres af en planlagt, 

havvindvindkraftdrevet brintanlæg 

i Storkøbenhavn.

En gruppe virksomheder har 

indgået et samarbejde om at ud-

vikle en færge drevet 100% på 

brint til DFDS' rute mellem Oslo, 

Frederikshavn og København.  

Færgen får elektricitet til frem-

drift fra brintbrændselscellesyste-

mer, der kun udleder vand og kan 

producere op til 23 MW. 

Partnerskab vil udvikle brintfærge til Oslo-København

Brint baseret på havvind skal 
produceres lokalt i Storkøbenhavn

Partnerskabet omfatter DFDS, 

ABB, Ballard Power Systems 

Europe, Hexagon Purus, Lloyd’s 

Register, KNUD E. HANSEN, Ør-

sted og Danmarks Skibskredit.

”De største brændselscellesy-

stemer i dag producerer kun 1-5 

MW, og udviklingen af sådanne 

store brændselscelleinstallatio-

ner til brug i det maritime er en 

monumental opgave, som kun 

kan gennemføres i et partnerskab 

mellem virksomheder, der tilsam-

men kan mønstre verdensklasse-

ekspertise inden for design, god-

kendelse, bygning, finansiering 

og drift af innovative skibe”, siger 

mer for at muliggøre efterspørgsel 

og udbudsside af bæredygtige 

brændstoffer, er danske virk-

somheder villige til at investere i 

store Power-to-X-projekter. Dette 

projekt er endnu et bevis på det 

stærke potentiale ved vedvarende 

brintproduktion, drevet af fortsat 

udbygning af havvind”. 

Torben Carlsen, administrerende 

direktør for DFDS. 

Anders Nordstrøm, vicepræsi-

dent og leder af Ørsteds brintakti-

viteter tilføjer:

"Vedvarende brint og andre 

bæredygtige brændstoffer vil 

være nøglen til de-karbonisering 

af den maritime sektor og tung 

transport som helhed for at op-

fylde danske og internationale kli-

mamål. Hvis tilsynsmyndigheder 

er villige til at sætte de rette ram-

Visualisering af brintfærgen er produceret af KNUD E. HANSEN.

Storkøbenhavnske taxier kan på sigt få enegi fra et kommende havvindvindkraftdrevet brintan-
læg i København.
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Regeringen er enig med Radikale 

Venstre, SF og Enhedslisten om 

en grøn omstilling af vejtranspor-

ten i Danmark. 

Med aftalen er partierne enige 

om, at registreringsafgiften på el-

biler bliver indfaset mere lempe-

ligt, end det ellers var planen. Det 

betyder, at de grønne bilkøbere 

i 2021 skal betale ca. 81.400 kr. 

mindre i registreringsafgift, end 

de ellers skulle have gjort.

Derudover bliver elafgiften til 

at oplade de grønne biler fortsat 

holdt nede, hvilket betyder, at 

ejerne af elbiler skal betale 2.550 

kr. mindre om året i løbende 

afgifter, end de ellers ville have 

gjort.

”Nu tager vi endnu et vigtigt 

skridt mod at indfri regeringens 

ambitiøse 70 pct.-målsætning. 

Jeg er særligt glad for, at vi er 

Lempelig 
indfasning af 
grønne afgifter 
og 1 million 
grønne biler

enige om at sænke farten på 

indfasningen af afgifter på de 

grønne biler. Det understøtter, at 

de grønne biler stadig er økono-

misk attraktive, indtil teknologien 

har gjort dem endnu billigere at 

producere”, siger skatteminister 

Morten Bødskov.

Aftalen indeholder desuden et 

krav om grønnere benzin og en 

CO2-differentieret kilometerbase-

ret vejafgift for lastbiler.

Udover de fastlagte initiativer 

i aftalen er partierne enige om, 

at ambitionen er 1 mio. elbiler 

på de danske veje i 2030. Derfor 

er det aftalt at holde et såkaldt 

pitstop i 2025, hvor partierne vil 

drøfte, om der er behov for yderli-

gere initiativer.

I forbindelse med ny bekendtgø-

relse om vilkår for udførsel af ca-

botagekørsel med gods, bus eller 

vejdelen af kombineret transport 

træder i kraft præsenteres et nyt 

register for udenlandsk kørsel i 

Danmark.

Når de nye regler for lønvilkår 

på transportområdet træder i 

kraft, skal den enkelte udenland-

ske virksomhed anmelde sig i 

Erhvervsstyrelsens registerløsning 

for udenlandsk transportkørsel i 

Danmark.

 Erhvervsstyrelsen præsenterer 

den 17. december 2020 det nye 

register, som de enkelte virk-

somheder skal anmelde kørsler 

Udenlandske virksomheder skal anmelde deres 
kørsel i Danmark

Nyt register for 
udenlandsk 
buskørsel

ind i. Derudover gennemgår 

de, hvordan anmeldelser skal 

foretages. Når systemet går i drift, 

kan virksomheder få adgang til 

registeret via Virk.dk.

Præsentationen af det nye 

register finder sted over Microsoft 

Teams torsdag, den 17. december 

2020, fra kl. 09:30 til 11:00. 

Det vil være nødvendigt at til-

melde sig præsentationen senest 

den 14. december 2020 kl. 12:00. 

Tilmelding sker til Færdselsstyrel-

sen på tilmelding@fstyr.dk. 

Du vil i tilmeldingsbekræftel-

sen modtage et link til Erhvervs-

styrelsens præsentation af det 

nye register.
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Færdselssikkerhedskommissionen 

har udgivet en ny handleplan 

for 2021-2030. Handleplanens 

formål er øge trafiksikkerheden 

og indeholder en målsætning 

om at halvere dræbte og alvorligt 

tilskadekomne i trafikken frem 

mod 2030. 

Det betyder, at der i 2030 

højst må blive dræbt 90 men-

nesker og højst 900 må komme 

alvorligt til skade i henhold til de 

politiregistrerede trafikulykker.

Derudover har Færdselssikker-

hedskommissionen en supple-

rende målsætning om, at i 2030 

må der højst komme 10.000 

mennesker lettere til skade i 

trafikken på de danske veje. 

Antallet af dræbte og 
alvorligt tilskadekomne i 
trafikken skal halveres

Der bliver fokuseret på 
følgende indsatsområder:

• Eneulykker
• Frontalkollisioner
• Krydsulykker
•	 Lette	trafikanter
• Unge bilførere

I arbejdet med at gøre målsætningen realistisk, er 
der kommet over 70 forslag til indsatser fra Færd-
selssikkerhedskommissionens medlemmer. 
Indsatserne er fordelt på seks overordnet kategorier:

• Undervisning og kommunikation
•	 Vejudformning	og	trafikregulering	
• Lovgivning
• Sanktion og kontrol 
• Køretøjer og sikkerhedsudstyr 
• Data om ulykker 
• Forskning og samarbejde

Eksempelvis er styrkelse af færdselsundervisning i 
skolerne en foreslået indsats, som fokuserer på at 
mindske både eneulykker, frontalkollisioner, kryds-
ulykker,	lette	trafikanter	og	unge	bilførere.
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Covid-19 har fået direkte indfly-

delse på skibets design, men 

byggeriet af verdens største 

hurtigfærge til Bornholm-Ystad 

påvirkes indtil videre ikke af den 

globale pandemi. 

Byggeriet skal dog følges på 

en enorm stor geografisk afstand. 

Lige nu styres byggeriet af ver-

dens største hurtigfærge fra en 

stue i Skanderborg, hvor Mols-

linjens projektansvarlige for byg-

geriet sidder. De planlagte ture 

til Australiens hurtigfærgeværft i 

Filippinerne har Covid-19 sat en 

stopper for.

I stedet har Molslinjen måtte 

ansætte to lokale til at overvåge 

og sikre den rigtige kvalitet på den 

vigtige begyndelse af byggeriet.

”Arbejdet med tegninger og 

planer for byggeriets opstart kunne 

godt håndteres på distancen. Det 

er straks langt mere udfordrende 

nu, hvor byggeriet er gået rigtigt 

i gang”, forklarer Molslinjens 

administrerende direktør, Carsten 

Jensen. Men vanskelighederne 

til trods holder tidsplanen af byg-

geriet.

Corona stopper ikke 
leveringen af Express 5

Covid-19 får indflydelse 
på selve indretningen af 
skibet
Stolerækker er trukket længere 

fra hinanden for at give bedre 

plads mellem passagererne og 

der er gjort plads til eventuelle 

beskyttelsesskærme mellem 

bord-rækkerne. Samtidig er hele 

skibets ventilationssystem blevet 

gentænkt for at sikre optimal ud-

skiftning af luften i passagerområ-

det, så eventuelle vira i luften ikke 

spreder sig.

”Hver gang vi bygger en ny 

færge, forsøger vi at tænke så 

langt frem i tiden som muligt. En 

færge er en stor investering, som 

skal holde i mange år, så derfor 

er det vigtigt at tænke fremtidige 

løsninger ind i byggeriet. Det gør 

vi nu med hensyn til virus”, siger 

Carsten Jensen.

Målt på antal passagerer og 

biler bliver Express 5 verdens 

største hurtigfærge. Efter planen 

skal hurtigfærgen sættes i drift på 

ruten mellem Rønne og Ystad i 

foråret 2022.

Sådan kommer Express 5 til at se ud, når byggeprocessen er overstået. Lige nu styres processen fra en 
stue i Skanderborg.
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Tidligere 
trafik-
minister 
Kaj Ikast 
er død
Kaj Ikast må siges at have været 

noget af en brobygger. Han var 

en af de politikere, der stod bag 

to af landets største brobyggerier 

- Storebæltsbroen og Øresunds-

broen.

Ifølge Wikipedia, den frie en-

cyklopædi, sad Kaj Ikast i Folke-

tinget fra 1983 til 2005 for Det 

Konservative Folkeparti og var 

trafikminister i Regeringen Poul 

Schlüter IV 1990-1993. 

Kaj Ikast var med i den såkald-

te jyske trafikmafia, sammen med 

Venstres tidligere mangeårige trafik-

ordfører Svend Heiselberg, Helge 

Mortensen og Jens Risgaard 

Knudsen fra Socialdemokratiet.

Kaj Ikast var;

 medlem af politisk følgegrup-

pe for Storebæltsforbindelsen fra 

1986 og formand fra 1990-93, 

medlem af politisk følgegrup-

pe for Øresundsforbindelsen, 

Politisk ansvarlig for den 

dansk-svenske aftale af 1991 om 

etablering af den faste forbindelse 

over Øresund. 

Kaj Ikast blev født 5. decem-

ber 1935 og døde 3. december 

2020.

Ikke nok med at der, ifølge en ny 

undersøgelse fra Rådet for Sikker 

Trafik og Forsikring & Pension, er 

en del erhvervschauffører, som 

kører for hurtigt og for uopmærk-

somt. Mange kører desværre også 

i biler, der ikke har den lovpligtige 

ansvarsforsikring. Det er ikke i 

orden, lyder det fra DFIM, der 

administrer loven om dagsgebyr 

for manglende ansvarsforsikring.

Friske tal fra DFIM - Dansk 

Forening for International Motor-

køretøjsforsikring - viser, at der er 

1.502 vare- og lastbiler, som pr. 

30. november 2020 kører rundt 

i trafikken uden at være ansvars-

forsikret. Det er 13 procent af 

samtlige 11.334 uforsikrede 

køretøjer svarende til knap hvert 

ottende køretøj. 

Antallet fordeler sig med 1.431 

varebiler og 71 lastbiler.

“At der kører så mange vare- 

og lastbiler rundt, der ikke er an-

svarsforsikrede, er ikke i orden. 

Ikke nok med, at det er ulovligt, 

det er heller ikke betryggende - 

hverken for ejeren eller brugeren 

af køretøjet, for samfundet eller 

for alle de kunder, der faktisk be-

taler for at være ansvarsforsikret”, 

siger Maria Clausen, underdirektør 

og leder af DFIM i en kommentar 

til tallene.

“Der er en grund til, at netop 

denne forsikring er lovpligtig. 

Det skyldes, at de skader, man 

forvolder med ens køretøj på per-

soner eller andres ting, kan løbe 

op i millioner af kroner, især hvis 

skadelidte får personskader, som 

medfører invaliditet og tab af er-

hvervsevne”, siger Maria Clausen.

Bliver man stoppet af politiet 

med et uforsikret køretøj på of-

fentlig vej, inddrager politiet num-

merpladerne på stedet og udsteder 

en bøde på mindst 1.000 kroner. 

Hertil kommer, at man bliver på-

lagt et dagsgebyr på 250 kroner 

for hver dag, ens køretøj enten 

ikke er afmeldt hos SKAT eller, at 

der er tegnet en ansvarsforsikring. 

Og så længe man skylder dags-

gebyrer, kan man ifølge loven, 

ikke købe en ansvarsforsikring på 

noget køretøj i noget forsikrings-

selskab.

Mange varebiler 
kører rundt uden 
ansvarsforsikring
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563 virksomheder ansøgte om ialt 
9.892 tilladelser 
Færdselsstyrelsen kan oplyse, at der blev trukket lod om i alt 
125 tilladelser i 4. lodtrækningsrunde, hvoraf 50 tilladelser skal 
anvendes med nulemissionsbiler.
 

I lodtrækningen deltog i alt 563 virksomheder og der blev 
ansøgt om i alt 9.892 tilladelser, hvoraf 1.468 af de ansøgte 
tilladelser var til non-emission.

• Kiss1 IVS 
• Case 204 IVS 
• City Biler & Transport 1 IVS 
• Safe Driver 20 IVS 
• Now Fleet 11 IVS 
• City 95 IVS 
• MS Mobility Service 18 IVS 
• Odin Kørsel 9 IVS  
• JA Service 18 IVS 
• Sjællands	Vognmandsfirma	19	IVS
• Q Persontransport 16 IVS 
• Fri 83 IVS 
• JA Service 7 ApS 
• Kismat IVS 
• Sjællands	Vognmandsfirma	11	IVS	
• ABC Vognmand 3 IVS 
• Dansk Taxi Service ApS anno 2020 
• Safe Driver 15 IVS 
• Dansk Taxi Nu ApS 
• Fri 86 IVS 
• MHK ApS 
• Inner City 13 IVS 
• Car Company 11 IVS 
• Go Fleet 14 IVS 
• CPH Drivers 16 IVS 
• Scan Mobility 2 IVS 
• Fri 72 IVS 
• MS Mobility Service 18 IVS 
• Go Fleet 15 IVS 
• Personkørsel Sjælland 14 IVS 
• Fair 135 IVS 
 

Non-emission
• md taxi 
• ABC Vognmand 3 IVS 
• We Go 6 IVS 
• Kamran Asghar 
• Now Fleet 16 IVS 
• Taxikørsel v/Selahattin Turan 
• Safe Driver 3 IVS 
• City Biler & Transport 12 IVS 
• Car Company 2 IVS 
• Scan Mobility 5 IVS 

Almindelige tilladelser
• Lahore Mobil IVS 
• Alfa Wagon 8 IVS 
• Flex Zone ApS 
• Taxa 4655 IVS 
• DK Haulier Service 12 IVS 
• BB Vognmanden 14 IVS 
• Now Fleet 9 IVS 
• DK Haulier Service 3 IVS 
• Alfa Wagon 14 IVS 
• We Go 7 IVS 
• Kbh 42 IVS 
• Sjællands	Vognmandsfirma	4	IVS	
• CPH Drivers 13 IVS 
• JA Service 20 IVS 
• BB Vognmanden 20 IVS 
• We Go 10 IVS 
• CPH 169 IVS 
• Dansk Taxi Nu ApS 
• F Plus 1 IVS 
• DK Haulier Service 8 IVS 
• Liga 147 IVS 
• Sjællands	Vognmandsfirma	9	IVS	
• Case 185 IVS 
• Taxa Erhverv IVS 
• Mobility Denmark 10 IVS 
• ET KK 3 ApS 
• ET KK 4 ApS 
• F Plus 1 IVS 
• Case 180 IVS 
• MS Mobility Service 2 IVS 
• BB Vognmanden 3 IVS 
• E Vehicles 5 IVS
• Fri 72 IVS 
• Fleet Corp 3 IVS 
• Case 205 IVS 
• MS Mobility Service 14 IVS 
• Dansk Taxi Nu ApS 
• Haulier Holding ApS 
• AB 67 IVS 
• Q Persontransport 15 IVS 
• DN HOLDING AF 2009 ApS 
• Case 198 IVS
• City 95 IVS 
• 0

• Safe Driver 11 IVS 
• CPH Drivers 12 ApS 
• Alfa Wagon 17 IVS 
• DK Haulier Service 13 IVS 
• Taxicab 
• JA Service 4 IVS 
• JA Service 2 IVS 
• Go Fleet 14 IVS 
• Taxivognmand Yasar Hussain 
• Nazir Hissain 
• We Go 3 IVS 
• We Go 12 IVS 
• Mobility Denmark 5 IVS 
• Mobility Denmark 15 IVS 
• F Plus 14 IVS 
• Sjællands Vognmandsfirma 7 IVS
• ABC Vognmand 4 IVS 
• MS Mobility Service 15 IVS 
• Go Fleet 9 IVS 
• MS Mobility Service 4 ApS 
• Go Fleet 6 IVS 
• Mobility Denmark 4 IVS 
• Scan Mobility 1 IVS 
• Kamran Asghar 
• Taxicab 
• From A to B 10 IVS 
• City Biler & Transport 13 IVS 
• Q Persontransport 20 IVS 
• Vognmand/Naser Noorestani 
• Fleet Corp 15 IVS 
• Now Fleet 5 IVS 
• From A to B 8 IVS 
• E Vehicles 19 IVS 
• DK Haulier Service 15 IVS 
• Scan Mobility 13 IVS 
• Fleet Corp 2 ApS 
• Sjællands Vognmandsfirma 10 IVS
• JA Service 19 IVS 
• Fleet Corp 2 ApS 
• Vognmand Mumtaz Ahmad 
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Hvis man som borger ikke har 

betalt sin skat, kan gælden frem-

over blive trukket fra den måned-

lige lønudbetaling. Borgernes per-

sonskattegæld sendes nu direkte til 

det nye inddrivelsessystem PSRM, 

og over 500 mio. kr. i ubetalte 

personskatter er allerede inddrevet.

Hvert år bliver personskatter for 

ca. 5,4 mia. kr. ikke betalt og så får 

Gældsstyrelsen til opgave at ind-

drive pengene hurtigst muligt.

Den indsats bliver nu langt mere 

effektiv.

Fremover vil al ubetalt person-

skattegæld automatisk blive over-

ført til Gældsstyrelsens nye ind-

drivelsessystem PSRM. Det bety-

der, at Gældsstyrelsen får mulig-

hed for at trække en procentdel 

Skattegæld trækkes nu 
over lønnen

af skyldnernes løn som afdrag på 

deres gæld.

”Det er en vigtig milepæl, vi nu 

har nået i genopretningen af 

gældsinddrivelsen. Vi skal ned-

bringe danskernes gæld til det 

offentlige og det betyder, at flere

skyldnere skal afdrage på deres 

gæld, end tilfældet er i dag. 

Derfor er det afgørende, at Gælds-

styrelsen kan anvende alle de 

nødvendige værktøjer”, siger skat-

teminister Morten Bødskov.

Skattestyrelsen har foreløbig 

oversendt personskattegæld fra 

ca. 75.000 borgere til Gælds-

styrelsen, hvilket har ført til et 

inddrivelsesprovenu på over 

500 mio. kr. Det beløb vil stige 

betydeligt, efterhånden som mere 

Så ligger det fast - Vognmands-

foreningen Dantaxi 4x48 F.M.B.A. 

bliver lukket på ekstraordinær 

generalforsamling, der afholdes 

den 17. december - tilmed med 

meget få tilstedeværende.

Bestyrelsen har nemlig allerede 

Foreningen bag Dantaxi 4x48 
lukkes den 17. december

gæld overføres. Samlet set forven-

tes det nye system at håndtere 

800.000 gældsposter på person-

skatteområdet om året til en 

samlet værdi af ca. 5,4 mia. kr.

”Lønindeholdelse er et af de 

vigtigste redskaber i det nye 

inddrivelsessystem. Derfor er jeg 

også særligt glad for, at vi nu har 

fået personskatteområdet koblet 

endegyldigt på det nye system. 

Det giver os mulighed for at ind-

drive persongælden mere effek-

tivt. Dermed får vi nu for alvor 

sat fart på det nye inddrivelsessy-

stem”, siger direktør i Gældsstyrel-

sen Lars Nordahl Lemvigh.

Ud over Skattestyrelsen ind-

driver Gældsstyrelsen gæld på 

vegne af en lang række offentlige 

kreditorer. De offentlige kreditorer 

tilsluttes løbende til Gældsstyrel-

sens nye inddrivelsessystem, 

efterhånden som de nødvendige 

it-systemer tilpasses til at kunne 

oversende gældsposter til PSRM. 

Indtil videre er 377 kreditorer helt 

eller delvist tilsluttet ud af de ca. 

529 kreditorer, som i alt forventes 

tilsluttet til PSRM.

indhentet ikke mindre end 310 

fuldmagter - svarende til mere end 

4/5 af stemmerne, med angivelse 

af at stemme for opløsning af 

foreningen. 

Det er ensbetydende med, at 

forslaget “de facto” allerede er 

vedtaget. Den formelle godken-

delse af forslaget om lukning af 

foreningen, vil uanset antallet af 

fremmødte medlemmer finde 

sted på generalforsamlingen den 

17. december.

Økonomisk betyder det, at 

vognmændene hver vil modtage 

65.000 kroner den 5. januar 

2021. Et resterende nettopro-

venu på mellem 5.000 - 7.000 

kroner udloddes medio 2021 

ved den endelige opløsning af 

foreningen.
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I en måned, hvor taxibranchen 

normalt henter en stor del af sin 

årsomsætning, bliver branchen nu 

yderligere ramt i vigtige områder. 

Der er ikke bare brug for en for-

længelse af hjælpepakkerne, men 

for en udvidelse af hjælpepak-

kerne, hvor taxibranchen har mu-

lighed for at få kompensation på 

linje med restaurant- og cafélivet.

Regeringens udmelding om 

nye restriktioner i bl.a. 38 kom-

muner rammer taxierhvervet me-

get hårdt. I og med at restriktio-

nerne rammer restauranter og 

kulturliv, rammer det også taxi-

erhvervets omsætning. Derfor er 

det nødvendigt tænke taxibran-

chen direkte ind i de kommende 

hjælpepakker til restriktionsramte 

erhverv:

”Restriktionerne er naturligvis 

nødvendige, men det er vigtigt 

at huske på, at taxierhvervet, der 

allerede er meget hårdt ramt, 

bliver ramt endnu hårdere med 

de nyeste restriktioner, som 

reelt set fjerner den sidste del 

af erhvervets omsætning. Vi er 

faktisk i samme situation som i 

foråret, hvor alt blev lukket ned 

og taxierhvervets omsætning 

faldt drastisk. Der er derfor brug 

for, at man ikke bare forlænger 

nuværende hjælpepakker, men 

Dansk PersonTransport:

Nye restriktioner kvæler 
taxibranchen

udvider dem, så det sikres, at det 

også er muligt for taxibranchen at 

søge hjælpepakker på baggrund 

af dagens nye restriktioner”, siger 

Trine Wollenberg, vicedirektør i 

Dansk PersonTransport.

Taxibranchen er allerede hårdt 

ramt af det lukkede natteliv og 

udeblivende turisme, de færre 

møder, sammenkomster og kon-

gresser. Alle restriktioner, som er 

indført, har påvirket taxierhvervet, 

men det er meget svært for taxi-

erhvervet at søge hjælpepakkerne 

pga. store krav til dokumentatio-

nen. 

”Stort set alle taxivognmænd 

kan dokumentere en omsæt-

ningsnedgang på 40-50 % i 

forhold til 2019, men da doku-

mentationskravene til at søge 

hjælpepakker er blevet meget 

restriktive, har rigtig mange 

vognmænd svært ved at søge 

kompensation. Med de nye 

restriktioner håber vi, at man fra 

politisk side vil se på, om det 

virkeligt skal være så svært for 

de små virksomheder at få del i 

hjælpepakkerne”, afslutter Trine 

Wollenberg.

Med de nye restriktioner håber vi, at man fra politisk side vil se på, om det virkeligt skal være 
så svært for de små virksomheder at få del i hjælpepakkerne”, udtaler vicedirektør i Dansk 
PersonTransport, Trine Wollenberg. (Foto: Tommy Verting)
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Især ét emne har fyldt meget i 

høringsbemærkningerne til ud-

bygning af E45 Østjyske Motor-

vej/Nordjyske Motorvej fra Vejle 

til Randers fra to til tre spor i hver 

retning, nemlig spørgsmålet om 

trafikstøjen og de deraf foreslåede 

muligheder for støjafskærmning. 

Undtaget er strækningen fra 

Skanderborg S til Aarhus S, som 

allerede er udbygget.

”Både i de skriftlige hørings-

bemærkninger og i den dialog, vi 

har haft med borgerne på de vir-

tuelle borgermøder, har vi kunnet 

konstatere, at trafikstøjen fra en 

udbygget motorvej optager folk 

meget”, fortæller afdelingsleder 

Karsten Kirk Larsen fra Vejdirek-

toratet. 

Høringsnotater om udbygning af E45:

”Af samme grund fylder 

støjspørgsmålene meget i alle 

tre høringsnotater. Her fortæl-

ler vi om de generelle input, vi 

har modtaget på støj-området, 

kommenterer på indkommende 

forslag og svarer på de stillede 

spørgsmål”. 

Arbejdet med høringsnota-

terne har i øvrigt givet anledning 

til en genvurdering af støjaf-

skærmningen og på alle tre 

VVM-strækninger har det betydet, 

at der siden offentliggørelsen er 

tilføjet yderligere støjafskærmning, 

som Vejdirektoratet nu vil arbejde 

videre med frem mod en politisk 

stillingtagen til projekterne.   

Også spørgsmål om natur og 

miljø har fyldt en del i høringsbe-

Trafikstøjen fra 
en udbygget 
motorvej opta-
ger folk meget

Manglende opbakning fra vogn-

mænd til nye tiltag, der har krævet 

godkendelse af generalforsam-

linger, er noget af årsagen til, at 

Gert Frost har valgt at forlade 

TAXA 4x35 efter blot et par år 

som direktør.

Det fremgår af en 

meddelelse til vogn-

mændene, som er 

Gert Frost forlader TAXA 4X35
udsendt i denne uge.

”Jeg har været utrolig glad for 

min tid i TAXA og jeg synes, vi er 

kommet langt med at kommer-

cialisere TAXA, øge kompetence-

niveauet og gøre os mere konkur-

rencedygtige i en fremtid med et 

totalt liberaliseret marked”, hedder 

det i en udtalelse fra Gert Frost.

Han finder, at det slider, når 

mærkningerne og det samme har 

de trafikale og samfundsøkono-

miske forhold på motorvejsstræk-

ningerne.   

ideer og oplæg i stigende omfang 

falder på stenet jord:

“Jeg vurderer, at vi er 80% i 

mål med den strategi og plan 

vi lagde i begyndelsen af 2019, 

men min vurdering er desværre 

også, at de sidste skridt - herun-

der især omdannelsen til et A/S, 

på kort sigt ikke har store chancer 

for at vinde medlemmernes op-

bakning”, lyder det fra Gert Frost, 

som er ude af TAXA 4x35 senest 

den 1. marts 2021.

Bestyrelsen i Sammenslutnin-

gen TAXA 4x35 leder nu efter en 

ny direktør.

Fakta: 

VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet  
Vejdirektoratet kigger på udbygninger af E45 Østjyske 

Motorvej/Nordjyske Motorvej fordelt på tre del-strækninger:

• Udbygning mellem Vejle og Skanderborg. 

• Udbygning mellem Aarhus S og Aarhus N.

• Udbygning mellem Aarhus N og Randers N.
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Station ved nyt supersyge-
hus åbner til foråret 
Gødstrup Station - på jernbane-

strækningen mellem Herning 

og Holstebro, bliver taget i brug 

til foråret. Banedanmark opfører 

stationen tæt på det kommende 

supersygehus i Gødstrup, som 

ligeledes bliver taget i brug i 

foråret 2021.

Arbejdet med Gødstrup 
Station er i fuld gang og til 
foråret vil stationen være klar til 
medarbejdere, patienter og på-
rørende, der skal benytte eller 
arbejde på det nye sygehus.

”Passagergrundlaget for 
en station i Gødstrup stiger 
markant, så snart det nye su-

persygehus står klar og her ser 
vi frem til at tilbyde en effektiv 
og grøn transportmulighed til 
og fra sygehuset”, siger Lars 
Blædel Riemann, områdechef i 
Banedanmark.

Samtidig med, at Banedan-
mark anlægger selve stationen, 
etablerer Herning Kommune en 
forplads med cykel- og bilpar-
kering samt bus- og taxiholde-
plads. Kommunen sørger også 
for en såkaldt ”kiss-and-ride” 
zone med mulighed for af- og 
påstigning.  

Det har tidligere været 
planen, at stationen skulle åbne 

Bestyrelsen i Cabonline Group 

Holding AB har udnævnt Dag 

Kibsgaard-Petersen til VD og 

koncernchef for Cabonline Group 

Holding AB. Samtidigt er chef 

for Sverige, Kalle Boumedienne 

udnævnt til vice VD.

Dag Kibsgaard-Petersen har 

været administrerende direktør 

for Cabonline i Norge og Norges 

Taxi-koncernen i godt to år. 

Han har mere end 20 års 

erfaring med at udvikle virksom-

heder inden for servicebranchen 

og detailhandlen.

samtidig med supersygehuset i 
december 2020. Sygehuset er 
dog blevet forsinket og åbner 
nu først i løbet af 2021. Selv 
om selve stationen stort set er 
færdig, så er der også enkelte 
af Banedanmarks arbejder, der 
endnu ikke er helt afsluttet. 
Det gælder opgraderingen af 
overkørslen ved Gødstrupvej, 
cirka 150 meter syd for sta-
tionen. Den skal opgraderes, 
fordi den ligger så tæt på den 
nye station, at der forventes 
mere trafik gennem over-
kørslen, når stationen åbner. 
I forbindelse med byggeriet 

af stationen er det nødven-
digt blandt andet at udskifte 
bommene og opgradere de 
sikringstekniske installationer.

 Opgraderingen forventes at 

være gennemført i marts 2021, 

inden sygehuset åbner.

Flere stop i timen
Når stationen står klar og sygehu-

set åbner, er det planen, at alle 

passagertog i begge retninger 

vil standse på stationen. Det vil 

sige, at i myldretiden vil togene 

standse to gange i timen i hver 

retning, mens der vil være time-

drift i dag- og aftentimerne. 

Norges Taxis VD bliver ny 
koncernchef for Cabonline
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10 minutters drift

Med den nye køreplan for Fjern- 

& Regionaltog, som træder i kraft 

søndag den 13. december 2020, 

overgår flere strækninger til andre 

operatører. 

DSB siger farvel til strækningen 

mellem Roskilde og Køge, som 

overgår til Lokaltog, der i forvejen 

bl.a. kører mellem Køge og Rød-

vig/Faxe Ladeplads. 

Svendborgbanen, der forbinder 

Odense og Svendborg, overgår til 

Arriva. Det samme gør strækningen 

mellem Fredericia/Vejle og Struer, 

der ligeledes overgår til Arriva.

InterCityLyn+ - kun ét stop 
mellem København og 
Aarhus
Med den nye køreplan introdu-

cerer DSB InterCityLyn+, som 

mandag til fredag i myldretiden og 

søndag eftermiddag vil køre mel-

lem København H og Aarhus H 

på blot 2 timer og 40 minutter og 

kun standse i Odense undervejs. 

Rejsen er 10 minutter kortere 

end med det almindelige InterCi-

tyLyn og der vil være otte daglige 

afgange i myldretiden - fire i hver 

retning.

DSB siger farvel 
til flere stræk-
ninger og åbner 
for nye tiltag

Åbning af Aalborg Lufthavn 
Station
Banedanmark indvier den nye 

station ved Aalborg Lufthavn, så 

den er klar til at køre tog til den 

nye station fra søndag den 13. 

december.

Med den nye køreplan fort-

sætter alle InterCityLyn-tog fra Aal-

borg Station til Aalborg Lufthavn 

én gang i timen. 

Sidst på aftenen, når InterCity-

Lyn ikke kører, fortsætter InterCity 

i stedet til Aalborg Lufthavn, så 

stationen får timedrift det meste 

af døgnet.

Det er DSB’s ambition at køre 

flere tog på den nye bane mel-

lem Aalborg Lufthavn og Lind-

holm/Aalborg på sigt.

S-tog hvert 10. minut på 
Frederikssundsbanen
Med den nye køreplan for S-tog 

kører DSB som noget nyt til og 

fra Frederikssund hvert 10. minut. 

Samlet set betyder det flere 

hurtigtog og færre stoptog på 

strækningen.

Mandag til fredag i dagtimerne 

vil linje C fremover køre hvert 

10. minut som hurtigtog mellem 

Frederikssund og Klampenborg. 

Linje H vil køre hvert 20. minut 

som stoptog mellem Ballerup og 

Østerport.

Med den nye linjestruktur vil 

DSB kunne tilbyde en meget 

mere jævn fordeling i afgangsti-

derne, så der vil være 10 minut-

ter mellem afgangene til og fra 

Frederikssund. Det vil gavne langt 

flere passagerer end tidligere. 

Linje C vil enten standse i 

Vinge eller Kildedal, som vil få tog 

hvert 20. minut på hverdage.

Omlægningen af linje C og H 

betyder dog, at Jyllingevej, Islev, 

Peter Bangs Vej og Langgade vil 

få 20-minutters drift i hverdagene.

I weekenden vil linje C køre 

som stoptog hvert 10. minut i 

dagtimerne. Dermed vil Jyllin-

gevej, Islev, Peter Bangs Vej og 

fortsættes næste side

Frederikssund Station får 10-minutters drift (foto: Tommy Verting)

30
TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER 2020



Togene vil køre op mod 200 km/t 

mellem Ringsted og Næstved.

Efter en større opgradering af 

banen mellem Ringsted og Næst-

ved og en færdiggørelse Glumsø 

Station er passagererne efter otte 

måneder kommet ud af togbus-

serne og ind i togene.

Stationen er blevet flyttet og 

ombygget og med et nyt køre-

strømsanlæg under installering vil 

banen blive køreklar til fremtidens 

el-tog, som vil indtage jernbanen i 

løbet af de næste par år.

Opgraderingen af Sydbanen, 

hvor bl.a. kurverne på banen 

mellem Ringsted og Næstved er 

blevet rettet ud, betyder hastig-

heder op mod 200 km/t og 

reduceret rejsetid mellem byer 

som København og Vordingborg. 

Endnu mangler færdiggørelsen af 

installeringen af det nye signalsy-

stem og elektrificeringen.

Til at begynde med vil ha-

stigheden på strækningen være 

lavere. Det skyldes, at det har 

været vanskeligere at ombygge 

det gamle sikringsanlæg på Næst-

ved Station end ellers ventet. 

Størstedelen af arbejdet med at 

elektrificere strækningen er gen-

nemført og det er forventningen, 

at der kan køre el-tog mellem 

Ringsted og Næstved i løbet af 

andet halvår i 2021.

Glumsø Station 
klar til hurtige 
tog
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Langgade have samme antal tog 

i weekenden, som i den nuvæ-

rende køreplan.

Åbning af Vinge Station
Vinge Station, der ligger mellem 

Frederikssund og Ølstykke, åbner 

søndag den 13. december og 

linje C vil fra den nye køreplan, 

mandag den 14. december, 

standse ved stationen hvert 20. 

minut på alle hverdage og hvert 

10. minut i weekenden.

Med den nye køreplan vil linje 

C køre som hurtigtog på Frede-

rikssundsbanen i hverdagene, og 

Vinge vil derfor blive betjent af 

hvert andet hurtigtog.

Rejsetiden fra Vinge til Køben-

havn H vil i hverdagene være 44 

minutter.

Flere afgange med linje Bx
Med den nye køreplan kommer 

der flere afgange i myldretiden 

med linje Bx, der som noget 

nyt får endestation i Buddinge 

i stedet for Farum. Der kom-

mer 12 nye Bx-afgange mellem 

Høje Taastrup og København 

H, mens der kommer seks nye 

afgange med linje Bx mellem 

Buddinge og København H. De 

ekstra afgange med Bx tilgodeser 

de strækninger, hvor det vil gavne 

flest kunder.

Flere S-tog fredag og 
lørdag aften
Med den nye køreplan kører DSB 

flere S-tog fredag og lørdag aften 

samt natten efter. Det betyder, at 

linje A, B og C vil køre hvert 10. 

minut i stedet for hvert 20. minut 

én time længere (frem til kl. 21) 

fredag aften og én time længere 

(frem til kl. 20) lørdag aften.

Tilsvarende udskyder DSB tids-

punktet for overgangen til nattog 

med én time, nemlig fra kl. 0.30 

til kl. 1.30 natten efter fredag og 

lørdag.

Frederikssund Station (foto: Tommy Verting)


