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Deltagere: Rådmand Kristian Würtz, byrådsmedlemmerne Steen 
Bording Andersen, Knud N. Mathiesen, Peter Hegner Bonfils 
og Gert Bjerregaard, vicepolitiinspektør Michael Henningsen 
og sekretær Erik Cederström.

Afbud: Ingen

Fraværende:

Foretræde:

Ingen

Thomas Jørgensen og Peter Staub (punkt 3.2)
Claus Rubek Jørgensen og Thomas R. B. Petersen (punkt 3.3)
Repræsentanter fra Aarhus Taxa, Dantaxi og 3f

Bemærk: Ordinært møde i Taxinævnet

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

1.2   Referat fra Taxinævnets møde den 16. februar 2015
Referatet blev godkendt, og Kristian Würtz orienterede om etablering af en ny taxiholdeplads i Midtbyen. 
Erindrede også om, at trafikplanen for Midtbyen kommer i Byrådet efter sommer, og opfordrede til at 
taxibranchen deltager i debatten om planen.

2   Til orientering/foreløbig drøftelse
Punkt 2.1 til 2.4 blev behandlet under ét. Det blev konstateret, at antallet af kørte ture fortsat falder, og 
mange chauffører og vognmænd må arbejde i rigtig mange timer, for at kunne have en rimelig indkomst. 
Kristian Würtz foreslog at Taxinævnet tager en temadrøftelse om taxibranchens vilkår, - på kort sigt men 
også i forhold til aktiviteterne i forbindelse med at Aarhus i 2017 skal være europæisk kulturhovedstad 
(se også under punkt 4.2 Eventuelt).



Side 2

2.1   Turstatistik
Taget til efterretning

2.2   Oversigt antal taxitilladelser
Taget til efterretning

2.3   Servicemålinger
Taget til efterretning

2.4   Siden sidst - behandlede sager og klager
Taget til efterretning

2.5   Orienteringer fra bestillingskontorer og fagforening
Aarhus Taxa orienterede indledningsvis om, at de har ansat ny direktør og økonomichef. 
Det blev oplyst, at enkelte af de tilsluttede vognmænd ved Aarhus Taxa er såkaldte indlejer-vognmænd. 
Denne særlige konstruktion kan give gnidninger mellem de fuldt tilsluttede vognmænd og indlejerne.
Aarhus Taxas generalforsamling har godkendt en ny vedtægt, som netop er sendt til Taxinævnets 
Sekretariat mhp. godkendelse.
Dantaxi har valgt ny formand for vognmandsforeningen, taxivognmand 212-299, Jesper Gade. Dantaxi 
orienterede om, at de er i gang med at beslutte en ny vedtægt for bestillingskontoret, og at den bl.a. vil 
indeholde mulighed for at idømme vognmændene en bod.
3f, Chaufførerne oplyste at de har tegnet overenskomst med det nye limo-firma (Thomas Jørgensen), men 
at de ikke har nogen aftale med 4 x 27.

3   Til beslutning
3.1   Anmodning om fast foretræde
Brancheforeningen for Forretningslimousiner inviteres til foretræde for Taxinævnet, efter anmodning og 
når der er sager, hvor foreningen naturligt kan bidrage til Nævnets drøftelser. Foreningen tilsendes 
fremover Taxinævnets dagsorden og referater.

3.2   Ansøgning om 4 limousinetilladelser
Ansøgeren, Thomas Jørgensen, og taxivognmand Peter Staub havde foretræde for Taxinævnet. De 
orienterede om den nuværende limousine-forretning med 2 biler og om, at de har kunder til flere biler. 
Det blev oplyst, at en limousine ikke må indrettes med det udstyr og kendetegn, som de almindelige taxier 
har, f.eks. taxameter, taglygte osv. Limousiner kan ikke – og må ikke – køre almindelige taxiture, og er 
derfor ikke i direkte konkurrence med de almindelige taxier.
Taxinævnet besluttede at udstede 2 limousinetilladelser, således at Thomas Jørgensen samlet råder over 4 
tilladelser, hvilket svarer til det antal to andre limousine-vognmænd i Aarhus har.
Gert Bjerregaard anbefalede, at der som ansøgt blev udstedt 4 limousinetilladelser.



Side 3

3.3   AmagerØbro - ansøgning om godkendelse som bestillingskontor
Repræsentanter fra 4 x 27 / AmagerØbro havde foretræde for Taxinævnet. Der blev orienteret om 
ansøgningen, om 4 x 27’s forretningsmodel og om bestillingskontorets virke i København.
Taxinævnet besluttede, at man vil anbefalet Byrådet at godkende et nyt bestillingskontor, når de formelle 
betingelser, heriblandt kravet om mindst 10 tilsluttede vogne, opfyldes.
I indstillingen til Byrådet skal orienteres om kontorets overenskomstforhold samt om selskabets 
muligheder for at servicere taxikunder i hele Aarhus Kommune med et forholdsvis lille antal taxier.

4   Eventuelt
4.1   Møder i Taxinævnet i 2015 og 2016
Oversigten over planlagte møder blev taget til efterretning:

4.2   Eventuelt
 Det blev fra flere sider fremhævet, at der er for mange taxitilladelser i Aarhus. Mange chauffører og 
vognmænd arbejder både 50 og 60 timer om ugen, for at have en blot nogenlunde acceptabel indtjening.

En stor del af taxikørslen for Regionen og andre offentlige institutioner, køres i dag af de såkaldte OST-
tilladelser (Offentlig Service Trafik). På landsplan er udstedt 2.000 OST-tilladelser, mens antallet af 
almindelige taxitilladelser formodentlig ikke er meget over 4.000, hvoraf halvdelen kører i det 
Storkøbenhavnske område.

Siden 2010 er antallet af kørte taxiture i Aarhus faldet med ca. 5 % om året, og der køres næsten ½ mio. 
færre taxiture, end der blev kørt i 2010. Det må formodes, at en stor del af de ture i dag køres af OST-
bilerne.

Hvis antallet af almindelige taxitilladelser i Aarhus nedsættes i takt med at turene falder, kan der opstå 
den situation, at der vil være tidspunkter, hvor det kan være vanskeligt at efterkomme efterspørgslen, 
Men nedsættes antallet ikke, vil det tvinge chaufførerne på gaden i endnu flere timer end i dag.

Taxinævnet ønsker, at der på et kommende møde i Taxinævnet afholdes en tema-drøftelse om 
taxibetjeningen i Aarhus – også set i lyset af aktiviteterne i forbindelse med at Aarhus i 2017 skal være 
europæisk kulturhovedstad.

Erik Cederström, ref.

2015:
Mandag 24. august Kl. 13.00 til 14.50 Værelse 381 på Rådhuset
Mandag 02. november Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset
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


