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Dato:
Tid:
Sted:

16. februar 2015
14:00 - 16:00
Rådhuset, værelse 381

Deltagere: Rådmand Kristian Würtz, byrådsmedlemmerne

Steen B. Andersen, Knud N. Mathiesen, Gert

Bjerregaard, Peter Hegner Bonfils samt

Vicepolitiinspektør Michael Henningsen

Foretræde: Repræsentanter fra Aarhus Taxa, Dantaxi, Chaufførernes Fagforening 
samt chauffør Muttalip Mert

Fraværende: Ingen

Bemærk: En ansøger til en ledig taxi-tilladelse havde foretræde kl. 14.10.    
Repræsentanter fra bestillingskontorer og fagforening var indbudt til kl. 
14.20.

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

1.2   Referat fra Taxinævnets møde den 10. november 2014
Referatet blev godkendt.

2   Til orientering/foreløbig drøftelse
 Punkterne 2.1 til 2.4 blev drøftet under ét. Det vedlagte materiale blev taget til 
efterretning.



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   Orientering fra bestillingskontorer og fagforening
Dantaxi orienterede om en ny distriktsopdeling, som vil gøre ekspeditionen af tur mere effektiv.
Aarhus Taxa: Mangel på holdepladser i Midtbyen (se også under eventuelt)

3   Til beslutning
3.1   Ansøgning fra vognmand om fritagelse for tilslutning til bestillingskontor
Af hensyn til betjeningen af taxikunderne i Aarhus Kommune kan Taxinævnet ikke godkende, at 
vognmanden fritages for pligten til at være tilsluttet et bestillingskontor. Gert Bjerregaard stemte for, at 
vognmanden blev fritaget for tilslutning.

3.2   Tildeling af tilladelser til liftvogn
De 14 ledige tilladelser tildeles med betingelse om indretning med lift mv. tildeles i henhold til den 
prioriterede liste. Tilladelserne kan efter 4 år ombyttes til tilladelser uden betingelser om indretning med 
lift mv., i takt med at nye vognmænd kommer på gaden med en liftvogn. 
En ansøger indstillet af Jobcentret med fortrin for handicappede havde foretræde for Nævnet, og han fik 
tildelt en tilladelse.

3.3   Tildeling af 4 limousinetilladelser
Der var modtaget ansøgning fra en vognmand om tildeling af 4 limousinetilladelser. Den pågældende 
vognmand fik i sommeren 2014 tildelt 2 limousinetilladelser. Taxinævnet drøftede, om den type kørsel, 
som disse limousiner kører reelt er almindelig taxikørsel, og derfor bør kunne udføres af de almindelige 
taxier. 
Sekretariatet blev bedt om en nærmere beskrivelse af kørselsopgaverne i forhold til de opgaver, som 
Dantaxi og Aarhus Taxa kan tilbyde.
Det fremgår af ansøgningen, at firmaet kun ansætter livvagtsuddannede chauffører med 
livvagtskøreteknisk kursus. Sekretariatet blev bedt om at undersøge, hvad dette dækker over.
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Et flertal i Taxinævnet udsatte en afgørelse af ansøgningen til næste møde (8. juni) mhp. afklaring af de 
nævnte spørgsmål.
Gert Bjerregaard kunne anbefale, at de ansøgte 4 limousinetilladelser blev tildelt nu.

4   Eventuelt
4.1   Møder i Taxinævnet i 2015
Det blev aftalt, at møderne i Taxinævnet skal slutte kl. 15.50. Den ajourførte mødeplan for resten af 2015 
ser herefter således ud:

• Mandag 08. juni Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 390 på Rådhuset
• Mandag 24. august Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset
• Mandag 02. november Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset

4.2   Eventuelt
Der mangler taxiholdepladser i Midtbyen – især natholdepladser. Rådmanden oplyste, at han vil rejse 
spørgsmålet på et kommende møde med forvaltningerne i Teknik og Miljø. Der er behov for, at der straks 
etableres (midlertidige) pladser på Europaplads og snarest muligt også andre centrale steder i Midtbyen.
Derudover skal det sikres, at taxiholdepladser indgår i arbejdet med den kommende revision af Midtby-
trafikplanen.

Taxinævnets Sekretariat, den 27. februar 2015

Erik Cederström
Referent


