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Dato:
Tid:
Sted:

10. november 2014
14:00 - 16:00
Rådhuset, værelse 390

Deltagere: Rådmand Kristian Würtz
Byrådsmedlemmerne
Steen B. Andersen,
Knud N. Mathiesen, 
Gert Bjerregaard og
Peter Hegner Bonfils. 
Vicepolitiinspektør Michael Henningsen
Kontorchef Erik Cederström (ref.)

Afbud: Ingen

Gæster(fore-

træde):

Aarhus Taxa: Ulrik Fredensborg, Adnan Hamid og Jesper Paludan
Dantaxi: Flemming Faaborg og Thomas Boel Nielsen
3f/Chaufførerne: Orla Aagaard

1   Godkendelse af dagsorden og referat
1.1   Dagsorden og deltagere
Dagsordenen blev godkendt. Den senere tids overfald og vold mod taxichauffører drøftes 
under Eventuelt. 

1.2   Referat fra Taxinævnets møde den 1. september
Referatet fra 1. september 2014 blev godkendt.

2   Til orientering/foreløbig drøftelse
2.1   Turstatistik
Et fortsat markant fald i antallet af kørte ture blev noteret.

2.2   Oversigt antal taxitilladelser
Der er p.t. 279 kørende taxier i Aarhus, hvilket svarer til det besluttede antal. De 13 
liftvogne, som netop er opslået ledige, vil blive udlignet i takt med, at ældre vognmænd 
ophører.

2.3   Servicemålinger
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Der er under dette punkt lagt op til en mere dybdegående debat af branchens servicering 
af borgerne, især i Kommunens yderområder samt i weekends. 
Service i yderområder: Både Aarhus Taxa og Dantaxi kunne oplyse, at de kun meget 
sjældent modtager klager over betjening af kunder i yderområderne. Aarhus Taxa og 
Dantaxi hjælper hinanden, hvis et selskab har svært ved at finde en ledig bil, ligesom der 
samarbejdes med taxier i omegnskommunerne. Der var enighed om, at Aarhus Taxa og 
Dantaxi har en forpligtelse til at betjene alle kunder i Aarhus.
Service aften og nat i weekends: Servicemålingerne viser, at kun 80-85 % af taxierne er 
på gaden om natten, når der f.eks. i weekends er et stort behov. Senest ved den 
såkaldte J-dag havde flere medlemmer af Taxinævnet vanskeligt ved at spotte taxier i 
Midtbyen. Nævnets medlemmer hører ofte fra vognmænd der oplyser, at de kører måske 
op til 70 timer om ugen for at holde en fornuftig indtægt, samtidig med, at der er taxier, 
som ikke kommer på gaden om natten i weekends, hvor der er kunder.
Repræsentanterne fra Aarhus Taxa og Dantaxi gjorde opmærksom på, at de vil kunne 
ekspedere flere kunder, hvis forholdene omkring holdepladser/opsamlingspladser var 
bedre. Der blev gjort opmærksom på, at der mangler holdepladser/opsamlingspladser i 
Aarhus Midtby, f.eks. er pladsen ved Europaplads nedlagt, og den meget brugte 
(ulovlige) plads ved Lille Torv er også væk. Rådmand Kristian Würtz opfordrede til, at 
taxibranchen går ind i debatten om en ny Midtby-trafikplan mhp. at sikre gode forhold for 
såvel taxikunder som -chauffører.
Taxinævnet ser gerne forslag om holdepladser, der kan anvendes til taxier om natten (i 
weekends) og til andre formål i dagtimerne.
Der blev stillet spørgsmål til, om chaufførerne nu også vil benytte de godkendte 
holdepladser, og undlade at samle kunder op på steder, hvor der er standsningsforbud 
(f.eks. Busgaden). Aarhus Taxa opfordrede i den forbindelse til en genoptagelse af de 
drøftelser, der var sat i gang i forbindelse med godkendelse af et nyt kørselsreglement, 
indeholdende bestemmelser om ’opsamlings-frie’ zoner omkring nogle særlige nat-
opsamlingspladser.
Brugen af smartphones med app’s til bestilling af taxi er stærkt stigende, hvilket er en 
fordel for såvel kunder som taxichauffører.
Aarhus Taxa oplyste, at de i den travle tid fra nu af, og hen på den anden side af 
Nytåret, pålægger vognmændene en vagtordning gældende både fredag og lørdag nat. 
Hidtil har der ikke været behov for vagtordning om fredagen.
Endelig gjorde Aarhus Taxa opmærksom på, at 75 % af vognene ’altid’ er på gaden. De 
resterende 25 % er enligt kørende vognmænd, som ind imellem tager sig en fri-
weekend.

2.4   Siden sidst - behandlede sager og klager
Kun få klager er behandlet siden sidste møde i Taxinævnet. 
Det blev med beklagelse konstateret, at den længe ventede revision af taxilovgivningen 
endnu en gang lader vente på sig. 
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2.5   Orientering fra bestillingskontorer og fagforening
Aarhus Taxa oplyste, at deres nye tur-dirigeringssystem, Trapeze, efter visse 
startvanskeligheder nu fungerer fint. Aarhus Taxa vil i de kommende 2-3 år investere 
milionbeløb i nyt udstyr på såvel Centralen som i vognene. 
Dantaxi har ændret zone-inddelingen i Aarhus mhp. at kunne afvikle turene hurtigere.

3   Til beslutning
3.1   Takster for taxikørsel
En takstforhøjelse på 2 %, svarende til stigningen i Danmarks Statistiks taxiindeks, blev 
godkendt:

Starttakst/dag (kl. 06.00 til 18.00, hverdage) 33,00 kr.

Starttakst/nat (kl. 18.00 til 06.00 på hverdage, hele 
døgnet lørdage, søndage, helligdage, 
samt jule- og nytårsaftensdag)

44,00 kr.

Metertakst
lille vogn
(max. 4 passagerer i 
vognen)

Dag: Pr. km   (svarer til 1 kr. pr. 128 m)

Nat: Pr. km    (svarer til 1 kr. pr. 109 m)

7,81 kr.
9,21 kr.

Metertakst
stor vogn
(der er bestilt specielt, 
befordrer fastspændt 
kørestol eller medtager 
mere end 4 passagerer)

Dag: Pr. km   (svarer til 1 kr. pr. 115 m)

Nat: Pr. km    (svarer til 1 kr. pr. 95 m)

8,69 kr.
10,57 kr.

Timetakst
lille vogn

Dag:      (svarer til 1 kr. pr. 9,7 sekunder)

Nat:       (svarer til 1 kr. pr. 7,8 sekunder)

370,00 kr.
461,00 kr.

Timetakst
stor vogn

Dag:      (svarer til 1 kr. pr. 8,5 sekunder)

Nat:       (svarer til 1 kr. pr. 6,9 sekunder)

426,00 kr.
525,00 kr.

Når vognen er hyret betales starttakst samt både metertakst og timetakst.

Transport af en cykel eller en barnevogn   20,00 kr.
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4   Eventuelt
4.1   Kommende møder
Forslag til mødetidspunkter i 2015 blev taget til efterretning:
Dag Dato Tid Sted
Mandag 16. februar Kl. 14.00 til 16.00 Værelse 381 på Rådhuset
Mandag 08. juni Kl. 14.00 til 16.00 Værelse 390 på Rådhuset
Mandag 24. august Kl. 14.00 til 16.00 Værelse 381 på Rådhuset
Mandag 02. nov. Kl. 14.00 til 16.00 Værelse 381 på Rådhuset

4.2   Eventuelt
Vold mod taxichauffører: Det er bestillingskontorer og fagforeningens indtryk, at i Aarhus 
er episoder med vold mod taxichauffører faldet i de senere år, bl.a. som følge af at der er 
opsat videoovervågning i alle taxier. 

Taxinævnets Sekretariat, den 13. november 2014

Erik Cederström
Referent


