
Råd og Nævn 
Center for Byens Anvendelse 
    

Referat 

Taxinævnet 
23-05-2016 14:00 

23-05-2016 15:50 

Dato: 
Tid: 
Sted: 

23. maj 2016 
14:00 - 15:50 
Rådhuset, værelse 381 

Deltagere: Kristian Würtz (A)  
Gert Bjerregaard (V)  
Peter Hegner Bonfils (Ø)  
Knud N. Mathiesen (O) 
 

 
Astrid Donnerborg (Aarhus Taxa)  
Richard Motzfeldt (Aarhus Taxa) 
 

 
Jesper Paludan (Aarhus Taxa) 
Flemming Faaborg (Dantaxi) 
Erik Simonsen (Dantaxi) 
Orla Aagaard (3F) 
Amrik Singh Chadha (Østjyllands Politi) 
Lene Holm Olesen (Aarhus Kommune) 
Joshua Krogager (Aarhus Kommune) 
 

 

 

Afbud: Steen B. Andersen (A)  
Anton Broslet (Aarhus Kommune)  
  

   

Fraværende:   
   

Bemærk:  
 
 
1   Godkendelse af dagsorden og referat  
  
1.1   Dagsorden og deltagere  
Dagsorden godkendt 
 
1.2   Referat fra Taxinævnsmøde 29. februar 2016  
Referat godkendt 
 
2   Til orientering/foreløbig drøftelse  
  
2.1   Turstatistik  
Taget til efterretning 
 



Side 2 

2.2   Servicemålinger 
Taget til efterretning 
 
2.3   Oversigt over antal taxitilladelser  
Taget til efterretning 
 
3   Orientering 
  
3.1   Orientering om arbejdet med etablering af fælles Taxinævn mellem Skanderborg, 
Horsens og Aarhus  
Aarhus Taxa og Dantaxi er meget positiv over for arbejdet med etablering af et fælles 
Taxinævn, de har dog et ønske om en trinvist udvikling af Taxinævnet, således at det 
første fokus skal være en sammenlægning af klage- og tilladelsesbehandlingen, og først 
efterfølgende skal der ske en sammenlægning af tilladelsesområderne. 
 
Taxanævnet ønsker en drøftelse af sagen, og helst i Teknisk Udvalg, da etableringen af 
et fælles Taxinævn desuden vil kræve en byrådsbeslutning om kompetenceafgivelse.  
 
Taxinævnet ønsker at Taxinævnets sekretariatet udarbejder et notat om fordele og 
ulemper ved sammenlægning med fokus på følgende områder: 
 

• Økonomien 
• Organisering 
• Vognmændenes holdning 
• Chaufførernes holdning 

 
Politiet skal desuden fremsende høringssvar omkring evt. udfordringer ved etableringen 
af et Taxinævn på tværs af flere politikredse. 
 
3.2   Udviklingen i antallet af bevillinger  
Taget til efterretning 
 
3.3   Udfasning af trafikbøger 
Skat har godkendt Taxinævnets ansøgning om udfasning af trafikbogen og indførelse af 
en elektronisk trafikbog i Aarhus. 
 
Østjyllands Politi vil gerne undersøge konsekvenserne af dette i landets øvrige 
politikredse før at de træffer en endelig afgørelse. Denne undersøgelse vil blive foretaget 
i samarbejde med Taxinævnets sekretariat.  
 
3.4   Vandelssager 1-3 
Taxinævnets sekretariat vil i den nærmeste fremtid inddrage Aarhus Taxa og Dantaxi i en 
drøftelse af et paradigme for fremtidens behandlinger af vandelssager. 
 
3.4.1   Vandelssag 1 
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Taxinævnet ønsker sagen sendt til udtalelse i Hovedstadens Taxinævn, hvorefter der 
tages fornyet stilling til sagen. 
 
3.4.2   Vandelssag 2 
Taxinævnet ønsker sagen sendt til udtalelse i Hovedstadens Taxinævn, hvorefter der 
tages fornyet stilling til sagen. 
 
3.4.3   Vandelssag 3 
Taxinævnet anbefaler at førerkortet bortfalder 
 
3.5   Etablering af nyt bestillingskontor 4x27 Aarhus  
Sagen er på byrådsdagsordenen den 25. maj 2016. Hvis sagen skulle blive sendt i 
Teknisk Udvalg, så er det muligt for forskellige interessenter, at få foretræde for Teknisk 
Udvalg. 
 
3.6   Udviklingen i sigtelser for udførsel af pirat taxikørsel v. Østjyllands Politi 
Østjyllands Politi redegjorde for udviklingen i pirat taxikørsel, og der var ikke sket 
nævneværdigt siden sidste Taxinævnsmøde. 
 
Østjyllands Politi oplyste desuden, at det er svært, at skaffe en solid bevisbyrde mod 
pirat taxierne, da passagererne skal vidne om forholdet. Det er desuden heller ikke 
muligt, at oprette registrer over mistænkte pirat taxier pga. persondatalovens 
begrænsninger i forhold til dataregistrering. 
 
Østjyllands Politi vil dog i samarbejde med Aarhus Taxa, Dantaxi og Taxinævnet 
intensivere samarbejdet om en bekæmpelse af pirat taxikørsel, og ikke mindst den 
sociale accept af denne kørsel. 
 
4   Eventuelt 
  
4.1   Ansøgning om limousinetilladelse 
Taxinævnets ønsker at sagen tages op på næstkommende Taxinævnsmøde, hvor 
ansøgeren også får fremmøde. 
 
4.2   Forringelser af taxipladsforholdene i Aarhus Kommune         
Center for Byens Anvendelse (CBA) i Teknik og Miljø vil fremsende redegørelse om denne 
problematik. 
 
4.3   Konvertering af storvognsbevilling til alm. taxibevillinger 
Aarhus Taxi og Dantaxi oplyste, at forretningsgrundlaget for storvognstilladelserne er 
skrumpet betragteligt efter at Midttrafik har udbudt den handikapkørsel, der i dag bliver 
fordelt via Aarhus Kommunes kørselskontor og Midttrafik, men dette udbud er skruet 
således sammen, at det har udelukket alle storvogne fra at køre på den særlige 
storvognstakst.  
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Dermed ønsker Aarhus Taxi og Dantaxi, at Taxinævnet tager stilling om, om vognmænd 
med en storvognstilladelse kan konvertere denne til en almindelig lillevognstilladelse. 
 
Taxinævnet ønsker sagen taget op på næstkommende Taxinævnsmøde, hvortil der skal 
være indhentet høringssvar fra: 
 

• Taxiselskaberne 
• Handikaprådet 

 
Desuden skal det oprindelige beslutningsgrundlag igen fremlægges for Taxinævnet. 
 
 
 


