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Bemærk:  
 
 
1   Godkendelse af dagsorden og referat

  
1.1   Dagsorden og deltagere

Ingen bemærkninger 
 
1.2   Referat fra Taxinævnets møde den 24. september 2015

Referatet blev godkendt, med to bemærkninger, der dog allerede var 
blev udsendt via edagsorden.

 
2   Til orientering/foreløbig drøftelse
  
2.1   Turstatistik 

Taget til efterretning 
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2.2   Oversigt antal taxitilladelser 

Taget til efterretning 
 
 
2.3   Servicemålinger 

Taget til efterretning 
 
 
3   Orientering 
  
3.1   Etablering af tværkommunalt tilladelsesområde for Østjylland  

Taget til efterretning 
 
 
3.2   Udviklingen i antallet af bevillinger 

Taget til efterretning 
 
 
3.3   Etablering af nyt bestillingskontor 

Aarhus Taxa og Dantaxi er af den opfattelse, at det vil være problematisk, hvis Taxinævnet 
godkender et nyt bestillingskontor, når man ikke med sikkerhed ved, om kontoret kan skaffe de 10 
nødvendige vogne jf. § 18 i ”Bekendtgørelse om taxikørsel mv.”  
 
Desuden oplyste Aarhus Taxa og Dantaxi, at 4x27s stillerliste var mangelfuld, og at flere af 
vognmændene på listen ikke vil skifte til 4x27. Endvidere mente Aarhus Taxa og Dantaxi at 4x27 vil 
have svært ved levere de servicemåltal, som Taxinævnet kræver. 
 
Aarhus Taxa og Dantaxi påpegede desuden, at 4x35s – under behandlingen af deres ansøgning om 
etablering af et bestillingskontor i Aarhus - på Taxinævnsmødet den 16. august 2011 oplyste, at de 
kun kunne drive et selskab, hvis de havde minimum 40 vogne. Dette tog Taxinævnet til efterretning, 
og anbefalede herefter en godkendelse af 4x35s nye bestillingskontor, hvis 4x35 kunne fremvise en 
ansøgning, hvor 40 vogne ville tilkendegive, at de ønskede at tilslutte sig det nye bestillingskontor. 
 
Da ansøgningen overholder minimumskravene i § 18 i ”Bekendtgørelse om taxikørsel mv.”, 
besluttede Taxinævnet, at sagen skal fremsendes til behandling i Byrådet primo 2016, og at 
indstillingen inden da skal optages som en orienteringssag på næste møde i Taxinævnet den 29. 
februar 2016. 
 
Taxinævnet besluttede også, at indstillingen skal forholde sig til Taxinævnets beslutning fra 2011, og 
at det af indstillingen skal fremgå, hvorledes 4x27 overholder  ’gældende overenskomst’. samt at 
Endelig skal orienteres om 4x27’s muligheder for at levere de servicemåltal, som Aarhus kommune 
kræver. 

 
 
3.4   Omfanget af Dantaxi og Aarhus Taxas brug af BOM-pas 

Der bliver samlet op på dette emne om 3.9 Særlige bevilling til særlige dage og tidspunkter  
 
3.5   Udviklingen i sigtelser for udførsel af pirat taxikørsel v. Østjyllands Politi 

Østjyllands Politi har svært ved at trække disse data, men forsøger at give en fyldestgørende 
beskrivelse af udviklingen på næste møde i Taxinævnet den 29. februar 2016. 
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3.6   Afvisning af flere limousinetilladelser 

Sekretariatet orienterede om, at der med udgangspunkt i Taxinævnets beslutning fra den 8. juni 
2015, var givet afslag på tildeling af yderligere limousinetilladelser. 

 
Efter anmodning fra limousinevognmanden besluttede Taxinævnet at give foretræde til ansøgeren på 
næste møde i Taxinævnet den 29. februar 2016. På dette møde drøfter Taxinævnet niveauet for 
limousinekørsel i Aarhus Kommune. 

 
3.7   Mulighed for opkrævning af tillæg i taxi i Aarhus kommune 

Baggrunden for dette emne var en episode, hvor en taxi havde nægtet at medtage og bringe en 
tilskadekommen person på skadestuen. 
 
Aarhus Taxa oplyste, at sagen var lidt mere kompliceret end som så, og at den pågældende chauffør 
havde følt sig ret utryg ved situation, og derfor havde afvist at køre med den tilskadekomne person. 
 
To ting blev dog fastslået: 
 
a)Det er ikke lovgivningsmæssig muligt at opkræve et gebyr fra kunden, hvis køretøjet bliver 
tilsvinet f.eks. med blod eller opkast under en kørsel.  
 
b) Chaufføren er ikke lovgivningsmæssig forpligtet til at medtage en kunde, der kan tilsmudse 
køretøjet – undtaget når det antages at være nødvendigt af hensyn til kundens liv og helbred. 
 
Taxinævnet mente ikke, at sådanne historier var gode for taxibranchen omdømme. Taxinævnet 
opfordrer derfor taxibranchen til at lave en fælles ordning, der dækker den enkelte 
chauffør/vognmand mod udgifter i situationer, hvor tilskadekomne personer tilsmudser køretøjet.  

 
 
3.8   Ny mobilitetsplanen taxibranchens holdning 

Der blev orienteret om et møde afholdt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Taxa om 
mobilitetsplanen. Taxinævnet opfordrede både Aarhus Taxa og Dantaxi til at fremsende et 
høringssvar til den nye mobilitetsplan.  

 
Fristen for fremsendelse af høringssvar er 15. januar 2016. 

 
3.9   Særlige bevillinger til særlige dage og tidspunkter 

Det er muligt rent lovgivningsmæssigt, at lave afgrænsede tilladelser til særlige dage og tidspunkter, 
med henblik på at få flere taxier på gaden ved særlige begivenheder. 
 
Aarhus Taxa oplyste, at de på nuværende tidspunkt ikke samarbejder med ikke-aarhusianske 
taxiselskaber om almindelige ture i Aarhus Kommune.  
 
Derimod oplyste Dantaxi, at de samarbejder med ikke-aarhusianske taxiselskaber om kontraktture i 
Aarhus Kommune. De får hjælp fra andre Dantaxivogne fra tilstødende kommuner. Dantaxi oplyste, 
dog også, at de på nuværende tidspunkt ikke samarbejder med ikke-aarhusianske taxiselskaber om 
almindelige ture i Aarhus Kommune. 
 
Aarhus Taxa og Dantaxi oplyste, at de var interesserede i at have systematiske samarbejder, hvis 
dette blev lovliggjort f.eks. i form af lejlighedsbevillinger, med den forudsætning, at der kommer en 
afklaring om uensartet takster mellem de forskellige kommuner. 

 
Taxinævnet besluttede, at der på næste møde den 29. februar 2016, skal præsenteres: 
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a) en oversigt over de særlige dage, hvor der manglende taxier på gaden. 
b) et katalog over muligheder for at forøge antallet af taxier på gaden på disse særlige dage. 

 
 
4   Eventuelt 
  
4.1   Møder i Taxinævnet i 2016 og fremad 

Følgende mødeplan blev vedtaget: 

2016: 

Mandag 29. februar Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 
Mandag 23. maj Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 
Mandag 22. august Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 
Mandag 31. oktober Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 

2017: 
Mandag 27. februar Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 
Mandag 22. maj Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 
Mandag 21. august Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 
Mandag 30. oktober Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset 

 
4.2   Eventuelt 
  
 
 
 


