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Bemærk:

1   Godkendelse af dagsorden og referat
1.1   Dagsorden og deltagere
Dagsorden godkendt

1.2   Referat fra Taxinævnetsmøde den 23. maj 2016
Referat godkendt

2   Til orientering/foreløbig drøftelse
2.1   Turstatistik
Taget til efterretning

2.2   Servicemålinger
Taget til efterretning

2.3   Oversigt over antal taxitilladelser
Taget til efterretning
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3   Orientering
3.1   Orientering om arbejdet med etablering af fælles Taxinævn mellem skanderborg, 
Horsens og Aarhus.

Aarhus Taxa og Dantaxi bemærker, at de er positive over for samarbejdet, men gør 
opmærksom på, at de alene ønsker en samling, harmonisering og professionalisering af 
det administrative niveau, så der fx bliver arbejdet mere ensartet med håndtering af 
klager over chauffører og vognmænd, mens en harmonisering af takster og tilladelser 
ikke ønskes gennemført i den nærmeste tidshorisont. Dette fremgår også af 
taxaselskabernes høringssvar.
 
Dantaxi fremhævede, at Taxinævnet bør høre hjemme i Aarhus. Aarhus Taxa 
fremhævede, at Taxinævnet bør placeres i Horsens, da andre kommuner så vil være 
mere positive overfor at deltage i et fælles taxinævn mellem Skanderborg, Horsens og 
Aarhus.

4x27 Aarhus havde ingen bemærkninger til dette punkt.

Beslutning:
Taxinævnet besluttede på baggrund af de indkomne høringssvar, at sekretariatet 
arbejder videre med etablering af et fælles taxinævn mellem Skanderborg, Horsens og 
Aarhus, således at der kan præsenteres en samlet model for Taxinævnet primo 2017.

Det forventes, at en ny Taxilov kommer på lovprogrammet ved Folketingets åbning. 
Taxinævnet besluttede derfor at arbejdet afventer Folketingets åbning, da en ændring af 
Taxiloven kan ændre forudsætninger for etablering af et fælles Taxinævn mellem 
Skanderborg, Horsens og Aarhus.

3.2   Udviklingen i antallet af taxitilladelser

Aarhus Taxa og Dantaxi fremhævede, at den langsomme nedgang i antallet af 
taxitilladelser hænger sammen med en bedring i økonomien, og de enkelte vognmænds 
økonomi.

Aarhus Taxa og Dantaxi foreslog, at der sker en fastfrysning af det nuværende niveau 
med taxitilladelser på 260. 

4x27 Aarhus oplyste, at det på nuværende tidspunkt er blevet sværere at bestille en taxi, 
og at man nødt til at udstede betydeligt flere taxitilladelser, hvis man ønsker at fjerne 
forretningsgrundlaget for UBER og lignende tjenester.

Beslutning:
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Taxinævnet besluttede, at Taxinævnets sekretariatet til næste møde laver et 
beslutningspunkt om en fastfrysning af det maksimale taxitilladelser til 260.

3.3   Udfasning af trafikbøger

Østjyllands politi har fremsendt en række bekymringspunkter til udfasningen med 
henvisning til, lovgivningen ikke tillader de elektroniske trafikbøger som Aarhus Taxa og 
Dantaxi på nuværende tidspunkt kan fremvise.

Beslutning:
Taxinævnet besluttede at Taxinævnets sekretariat kontakter Færdselsstyrelsen og 
ansøger om dispensation, da forventningen er, at de elektroniske trafikbøger fra Aarhus 
Taxa og Dantaxi kan lovliggøres via en dispensation.

3.4   Udviklingen i sigtelser for udførsel af pirat taxikørsel v. Østjyllands Politi

Østjyllands Politi havde meldt afbud til mødet, så punktet udgår

3.5   Orientering om kombineret vejprøve og sprogtest.

Aarhus Taxa, Dantaxi og 4x27 Aarhus er generelt positive over for en forbedret 
sprogtest, men de påpeger også at kravene kan forværre rekrutteringsproblemerne i 
branchen.

Beslutning:
Taxinævnet ønsker, at Taxinævnets sekretariat tester den nye kombineret vejprøve og 
sprogtest og giver Taxinævnet en tilbagemelding på dette ved næstkommende 
Taxinævnsmøde.

4   Ansøgning om 2 limousinetilladelser

Der var foretræde for Taxinævnet ved ansøgeren fra Special Service og formanden for 
brancheforeningen for businesslimousiner.

Special Service fremhævede, at de leverer et helt særligt produkt, hvor vognene adskiller 
sig både indvendigt og udvendigt, og efterspørgslen for deres produkt er meget stigende. 
De oplyste desuden, at en del af de øvrige limousinetilladelser ikke bliver brugt aktivt i 
Aarhus, og de selv ofte har været nødt til at indkalde udenbys limousiner for at hjælpe 
dem i deres opgaveløsning.

Formanden for Brancheforeningen for businesslimousiner (en landsdækkende 
brancheorganisation, der dog ikke repræsenterer nogen af de øvrige indehavere af 
limousinetilladelser i Aarhus), fremhævede, at der ikke var behov for flere limousiner i 
Aarhus.
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Formanden for Brancheforeningen for businesslimousiner er selv i besiddelse af 4 
limousinetilladelser i Aarhus, og formanden oplyste, at hans firma aldrig siger nej til ture. 
Desuden fremhævede formanden, at Special Service leverer mere taxikørsel end 
limousinekørsel idet Special Services priser ikke adskiller sig nævneværdigt fra de 
gældende taxitakster i Aarhus.

Aarhus Taxa fremhævede ikke, at Special Services vogne ikke adskiller sig nævneværdigt 
fra Aarhus Taxas almindelige taxi’er, og at Aarhus Taxa kan levere det samme produkt 
som Special Service.

Dantaxi fremhævede, at de har oplevet en nedadgående efterspørgsel efter 
limousinelignende kørsel, men at Dantaxi selv arbejdede med et beklædningsregulativ, 
så deres chauffører blev mere præsentable, men at Dantaxi også kan levere det samme 
produkt som Special Service.

4x27 Aarhus mener ikke, at de almindelig taxier i Aarhus kan det samme som Special 
Service, og at Special Service har fundet et uopdyrket område. 4x27 Aarhus havde 
således ingen problemer med en tildeling af limousinetilladelserne. 

Beslutning:
Aarhus Kommunes Taxinævn ønsker mere dokumentation fra hele limousinebranchen, da 
Aarhus Kommunes Taxinævn mangler faktuel viden om udviklingen på området.

Aarhus Kommunes Taxinævn vil derfor efterspørge en række faktuelle oplysninger fra 
Special Service og de øvrige indehavere af limousinetilladelser

Aarhus Kommunes Taxinævn vil kunne tage en beslutning om ansøgningen om 2 
limousinetilladelser inden næste taxinævnsmøde på et ekstraordinært Taxinævnsmøde, 
såfremt materialet fremsendes meget hurtigt.

Mindretalsudtalelse:
Knud Mathiesen (DF) ønskede, at Special Service skulle have haft de 2 
limousinetilladelser.

 
5   Eventuelt
5.1   Forringelser af taxipladsforholdene i Aarhus Kommune

Taxiselskaberne fremhævede, at de fortsat oplever en forringelse af taxipladsforholdene i 
Aarhus Kommune.

Beslutning:
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Denne problematik vil blive yderligere behandlet i den kommende mobilitetsplan for 
Aarhus Kommune, der forventes fremlagt for byrådet i 2017

5.2   Konvertering af storvognstilladelser til alm. taxitilladelser

Aarhus Taxa oplyste, at de gennemsnitligt har 8 bestillinger på liftvogne om dagen, og at 
det højeste niveau for bestillinger på et døgn har været 24 bestillinger. Dette skal deles 
mellem de 14 storvognstilladelser, der er tilknyttet Aarhus Taxa. 

Aarhus Taxa fremhævede, at de fleste vognmænd ikke ejer deres storvogn, men at 
vognmændene har storvognene på længerevarende leasingkontrakter, og at 
konverteringen således ville strække sig over længere tid, idet leasingkontrakterne ikke 
kan opsiges foreløbig. 

Aarhus Taxa fremhævede også, at omkostningsniveauet for en storvognstilladelse er helt 
anderledes end for almindelige taxitilladelser, og en storvogntilladelse derfor ikke 
umiddelbart bare kan benyttes til almindelig taxikørsel med gadeture med andre takster.

Aarhus Taxa oplyste, at skolekørslen er blevet udbudt for en 4-årige periode af 
Midttrafik, og at økonomien derfor er presset, da det seneste udbud forbyder storvogne 
at køre skolekørsel –udbuddet har en option på yderligere i 4 år.

4x27 Aarhus fremhævede, at økonomien for storvognene er lagt an på denne 
skolekørsel, og da det ikke har været muligt for storvogne at deltage i udbuddet er 
økonomien særdeles presset. 4x27 Aarhus fremhævede, at vognmændene selv burde 
afgøre om de ville konvertere deres køretøj eller at kravene til indretning af storvognene 
skulle ændres, da det er vognmændene, der mister indtægterne som følge af udviklingen 
og kravene til indretningen.

Dantaxi fremhævede, at deres storvogne ofte er optaget i Aarhus, og at vognmændene 
har været oplyste om kravene til indretning, da de ansøgte om storvognstilladelserne. 
Dantaxi kan ikke støtte ønsket om en konvertering.

Beslutning
Aarhus Kommunes Taxinævn besluttede på baggrund af de indkomne hørringssvar, at 
Taxinævnets sekretariatet og taxibranchen arbejder med servicemål for tilstedeværelsen 
af storvogne i Aarhus, og at dette servicemål bliver fremlagt på næstkommende 
taxinævnsmøde til beslutning, hvis dette servicemål bliver overholdt tilfredsstillende, så 
vil taxinævnet overveje en konvertering.
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5.4 Drøftelse om antallet af deltagere på Taxinævnsmøderne

Beslutning:
På næste møde skal der ske en drøftelse af antallet af deltagere på taxinævnsmøderne, 
så mødeafviklingen kan gøres mere smidig.

5.5 P-afgift på Rådhuspladsen

Dantaxi havde fået en parkeringsafgift ved Dansk Bank på Rådhuspladsen, og finder 
parkeringsforholdene på stedet for problematisk jf. også pkt. 5.1. 

Beslutning:
Taxinævnet besluttede, at Taxinævnets sekretariatet skal kontakte Dansk Bank og gøre 
opmærksom på, at parkeringsforholdene på stedet ikke er optimale i forhold til 
placeringen af de mange hæveautomater.


