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1   Godkendelse af dagsorden og referat

1.1   Dagsorden og deltagere
Dagsordenen blev godkendt.
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1.2   Referat fra Taxinævnets møde 22. maj
Referatet blev godkendt. Der blev anmodet om, at referaterne fremover gøres mere fyldige, så de 
også inkluderer Taxinævnets debatter.

2   Til orientering/foreløbig drøftelse

2.1   Turstatistik

2.2   Oversigt antal taxitilladelser
P.t. er der kun tre ledige tilladelser, idet der tilbageleveres færre tilladelser end forventet. Dog vil 5 
deponerede tilladelser formodentlig ikke alle komme på gaden igen.

2.3   Servicemålinger
Målingerne ser fine ud – bortset fra, at mål om at 90 % af vognene skal være på gaden om natten i 
weekenden ikke opfyldes. 
Medlemmer af Taxinævnet får ofte oplysning om, at det er vanskeligt at få fat i en taxi om natten i 
weekenden. Også i forstæderne kan det være vanskeligt at bestille en taxi.
Det blev nævnt, at i princippet bør alle taxier være på gaden, når behovet er der. Kan vognmanden 
ikke selv køre på ubekvemme tidspunkter, f.eks. p.g.a. alder, må han ansætte chauffører.
3f gjorde opmærksom på, at der også ved Aarhus Kommune kan forekomme køer og ventetider, 
f.eks. ved Borgerservice (kørekort). Aarhus Taxa bad om at få lejlighed til at redegøre for de reelle 
ventetider, og det blev aftalt at en sådan redegørelse kan indgå i en senere generel drøftelse af 
branchens service.
Det blev aftalt, at branchens service optages som et særskilt punkt på et senere møde med vægt på 
den geografiske dækning samt dækningen i nattetimerne. 

2.4   Siden sidst - behandlede sager og klager
I et notat fra Sekretariatet blev orienteret om 

• AmagerØbro taxi/drivr 
• kundeklager 
• kollegiale boder idømt i bestillingskontoret 
• taxi-indekset

Dette blev taget til efterretning.

2.5   Orientering fra bestillingskontorer og fagforening
Aarhus Taxa orienterede om ibrugtagning af nyt tur-planlægningssystem (Trapeze), og de indkørings-
vanskeligheder det havde betydet for især skoleturene. Disse ture er vanskelige at koordinere, idet der 
dagligt er mange ændringer, som skal indarbejdes. Det var dog opfattelsen, at anvendelsen af Trapeze 
på sigt vil være en stor gevinst, og medvirke til en bedre udnyttelse af vognparken.
Dantaxi oplyste, at en ændring af distrikts-opdelingen er under indførelse.



Side 3

3f/chaufførerne gjorde opmærksom på, at det på mange tidspunkter er vanskeligt at komme igennem 
byen. Efterlyste mulighed for at taxier kan benytte busbanerne på indfaldsvejene. Desuden gjorde 
repræsentanten fra 3f også opmærksom på trafiksituationen omkring Banegården, hvor det - p.g.a. 
Festugen - er meget vanskeligt for taxierne at arbejde. I den forbindelse bad Taxinævnet om at 
modtage en kopi af en klage fra 3f/chaufførene (er sendt 1. september).
Aarhus Taxa oplyste, at det ville hjælpe meget på den service, de kan tilbyde kunderne, hvis 
busbanerne blev åbnet for taxier. Taxa gjorde opmærksom på, at to omegnskommuner til 
København havde åbnet busbaner for taxier. 
Spørgsmålet om taxiers anvendelse af busbanerne er tidligere vurderet, og referatet vedlægges notat 
herom fra 2008. Det oplyses samtidig fra Center for Byens Anvendelse, at forbeholdene i referatet 
fortsat er gældende, og at hverken Politiet eller Center for Byens Anvendelse kan anbefale, at taxier 
tillades i busbanerne.
Aarhus Taxa henledte Taxinævnets opmærksomhed på den redegørelse, som Taxa tidligere havde 
udsendt om konflikten med AmagerØbro/drivr. Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at der ikke – som 
påstået af AmagerØbro – var forekommet chikane eller trusler mod chauffører fra drivr (Hinnerup 
Taxa). Dantaxi og 3f/chaufførerne er enig heri.
Efterfølgende (3. september) er medlemmerne af Taxinævnet orienteret om, at Trafikministeren har 
besvaret en forespørgsel fra Trafikudvalget om AmagerØbro/driver’s aktiviteter i Aarhus. Det 
fremgår bl.a. af Trafikministerens udtalelse, at den nævnte kørsel ’er i strid med taxilovens princip 
om, at taxikørsel skal udføres af taxier, som fungerer på grundlag af tilladelser udstedt af den 
kommune, hvor kørslen udgår fra’.

3   Til beslutning

3.1   Tildeling af ledige taxitilaldeler
Tildeling sker i henhold til den prioriterede anciennitetsliste. En handicappet ansøger gives 
fortrinsadgang på betingelse af, at visse uddannelser gennemføres.

3.2   Opslag af storvogns-tilladelser
I løbet af efteråret/vinteren 2014 opslås tilladelser med betingelse om indretning med lift (type 5-
vogne) og en gyldighedsperiode på 4 år. Efterhånden som nye liftvogne kommer på gaden, kan 
tidligere udstedte tilladelser til liftvogne ombyttes med en tilladelse uden betingelser.

3.3   Muligt nyt bestillingskontor (AmagerØbro)
AmagerØbro taxi var inviteret til foretræde for Taxinævnet i anledning af, at bestillingskontoret 
overvejer at søge om godkendelse af et tredje bestillingskontor i Aarhus. På grund af forsinkelser i 
togdriften nåede repræsentanterne for AmagerØbro ikke frem. AmagerØbro og Sekretariatet 
drøftede senere på dagen mulighederne for, at AmagerØbro kunne blive godkendt som 
bestillingskontor i Aarhus. AmagerØbro oplyste, at de ikke forventede at kunne fremsende en 
ansøgning, hvori et antal Aarhusianske vognmænd erklærer, at de vil tilslutte sig et nyt 
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bestillingskontor. AmagerØbro blev lovet, at en ansøgning vil blive sagsbehandlet, uanset at det i 
ansøgningen ikke dokumenteres, hvor mange vognmænd der agter at tilslutte sig bestillingskontoret. 
AmagerØbro blev dog opfordret til bedst muligt at sandsynliggøre mulighederne for, at 
bestillingskontoret kan opfylde lovens krav om mindst 10 tilsluttede taxier. 

4   Eventuelt

4.1   Kommende møder
• mandag den 10. november 2014 kl. 14.00 til 16.00 på værelse 390 på Aarhus Rådhus
• mandag den 16. februar 2015 kl. 14.00 til 16.00 på værelse 381 på Aarhus Rådhus
• mandag den 8. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 på værelse 390 på Aarhus Rådhus
• mandag den 24. august 2015 kl. 14.00 til 16.00 på værelse 381 på Aarhus Rådhus
• mandag den 2. november 2015 kl. 14.00 til 16.00 på værelse 381 på Aarhus Rådhus

4.2   Eventuelt
En oversigt over Taxinævnets opgaver, herunder taxilovgivningen blev efterlyst. Dette udsendes af 
Sekretariatet snarest muligt. 


