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Deltagere: Steen B. Andersen (A), Gert Bjerregard (V), 
Peter Hegner Bonfils (Ø), Michael Henningsen 
(Østjyllands Politi), Orla Agaard (3F), Richard 
Motzfelt & Jesper Poulsen (Aarhus Taxa), 
Flemming Faborg (Dantaxi), Joshua Krogager 
(Taxinævns Sekretariatet). 

Afbud: Kristian Würtz (A), Knud N. Mathiesen 
(O), Astrid Donner (Aarhus Taxa)

Fraværende:

Bemærk:

1   Godkendelse af dagsorden og referat
 
1.1   Dagsorden og deltagere
Ingen bemærkninger

1.2   Referat fra Taxinævnsmøde 2. november 2015
Ingen bemærkninger

2   Til orientering/foreløbig drøftelse
 
2.1   Turstatistik
Taget til efterretning

2.2   Oversigt over antal taxitilladelser
Taget til efterretning 

Aarhus Taxa oplyste dog, at de forventede at en del vognmænd ville aflevere deres taxatilladelser inden for den nærmeste tid pga. 
nedgangen i ture sfa. Midttrafik og Aarhus kommunes kommende udbud om specialkørsel (se mere under pkt. 4. evt.)

2.3   Servicemålinger
Taget til efterretning.
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3   Orientering
 
3.1   Orientering om arbejdet med etablering af fælles Taxinævn mellem Skanderborg, 
Horsens og Aarhus
Der blev orienteret om, at Skanderborg, Horsens og Aarhus Kommuner arbejder videre på embedsmandsniveau omkring etablering af et 
fælles taxinævn, der skal organiseres i et § 60 selskab på samme måde Hovedstadens taxinævn er organiseret.

Der vil i den nærmeste tid blive udarbejdet et grundlag for dette samarbejde, der skal endeligt godkendes politisk i alle tre 
kommunalbestyrelser.

Dantaxi og Aarhus Taxa støtter arbejdet, og disse så også gerne de øvrige omkringliggende kommunerne inddraget. 

3.2   Udviklingen i antallet af bevillinger
Taget til efterretning

Pr. 29. februar var der 267 bevillinger i Aarhus Kommune, fordelt på 212 bevillinger hos Aarhus Taxa og 55 bevillinger hos Dantaxi. 
Målet er 225 bevillinger.

Med udgangspunkt i udviklingen siden Taxinævnets beslutning om en reduktion, så mangler der fortsat at blive reduceret 42 bevillinger, 
og dette forventes at være gennemført om ca. 4 år.

3.3   Etablering af nyt bestillingskontor 4x27 Aarhus
Taxinævnet støtter fortsat indstillingen.

Dantaxi og Aarhus Taxa mener, at det vil blive svært at få en økonomi til at hænge sammen i så lille selskab.

3.4   Udviklingen i sigtelser for udførsel af pirat taxikørsel v. Østjyllands Politi
Østjyllands Politi fremlagde en oversigt over udviklingen i anmeldelser og sigtelser for udførsel af pirat taxikørsel. 

Udviklingen i anmeldelser

De 431 ud af de i alt 455 sager er fra Aarhus Kommune.
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Udviklingen i sigtelser
Østjyllands Politi har for perioden fra 4. kvartal 2005 til og med 3. kvartal 2015 gennemgået de sager vedrørende lov om hyrekørsel, der 
umiddelbart ses at handle om ”pirat taxikørsel”. Denne gennemgang viser følgende antal sager, hvor Østjyllands Politi har rejst sigtelse 
for ”pirat taxikørsel”: 

Fra 4. kvartal 2005: 1

2006: 6

2007: 5

2008: 13

2009: 4

2010: 8

2011: 25

2012: 6

2013: 3

2014: 2

2015 (til og med 3. kvartal): 0

3.5   Dantaxi og Aarhus Taxas bemærkninger om problemets omfang i Aarhus – og evt. 
muligheder for løsninger/tiltag der kan begrænse pirat taxikørsel
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Aarhus Taxa og Dantaxi ønsker at indgå et mere aktiv samarbejde med Østjyllands Politi omkring anmeldelser via en fast kontaktperson, 
hvilket Østjyllands Politi var meget positive overfor.

Østjyllands Politi oplyste, at de desuden regelmæssigt udsender pressemeddelelser med advarsel mod at køre med pirat taxier, da dette 
potentielt kan være risikabelt. 

3.6   Foretræde om Limousinetilladelser
På baggrund af foretræde for taxinævnet af Special service og fremlæggelser fra Aarhus Taxa o Dantaxi (se nedenfor), så har Taxinævnet 
afslået at opslå/udstede flere limousinetilladelser i Aarhus.

Et flertal i Taxinævnet mener ikke, at man på nuværende tidspunkt kan adskille kundegrundlaget for hhv. taxi- og limousinemarkedet, og 
desuden er der ikke nogen nævneværdig forskel mellem de servicer og kvalitet som limousinevogne og taxivogne tilbyder. Dermed mener 
flertallet, at taxi- og limousinemarkedet er et og sammen taximarked.

Taximarkedet er på nuværende tidspunkt desuden under gevaldigt pres, og Taxinævnet besluttede også sidste år, at nedsætte antallet af 
taxibevillinger til 225 gennem en naturlig reduktion. På nuværende tidspunkt er denne reduktion på ingen måde blevet gennemført, og der 
mangler således fortsat en reduktion på 45 tilladelser.

Desuden faldt antallet af taxiture i 2015 til det laveste niveau siden de nuværende opgørelser begyndte i 1998.

Derfor mener Taxinævnet ikke, at der pt. er grundlag for at udstede flere limousinetilladelser i Aarhus Kommune.

Et mindretal i Taxinævnet (bestående af Venstre) støttede ansøgningen om flere limousinetilladelser i Aarhus.

3.6.1   Special service
Special service fremlagde deres ønsker om flere tilladelser, og de kunne fortælle om et stigende behov for flere 
tilladelser. Special service fremlagde også en tilkendegivelse fra en stor kunde og de fortalte om flere andre 
henvendelse om behovet/ønsket om flere tilladelser.

3.6.2   Dantaxi
Dantaxi oplyste, at Dantaxi på nuværende tidspunkt tilbyde et næsten tilsvarende produkt om Special service, 
hvor særlige vogne med specialudrustet chauffører kan afhente VIP kunde og fx kører dem til lufthavnen. 

Dantaxi oplyste, at standarden af vognpakken i Danmark er af så høj en kvalitet, at alle taxier i Danmark reelt er 
limousinevogne, dette illustrerede Dantaxi ved at oplyse, at de bistår to udenlandske limousineselskaber med 
limousinekørsel i Danmark. De udenlandske limousineselskaber finder standarden af taxier i Danmark så god, 
at de benytter Dantaxi ”almindelige” vogne som limousinevogn for dets udenlandske kunder.

3.6.3   Aarhus Taxa
Aarhus Taxa oplyste, at de i længere tid har leveret businessclasskørsel til kunder med særlige vogne med 
chauffører med uniform mv.

Aarhus Taxa mener også, at der findes et behov for denne slags businessclasskørsel/limousinekørsel.
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Dette hænger sammen med at en del af de nuværende chauffører ikke altid levere en perfekt service under 
kørslen. Efterspørgsel bygger således ikke på et tilvalg til limousinekørsel, men snarere på et fravalg af de 
almindelige taxivogne.

3.7   Taxinævnets tilsyn
     

3.7.1   Sprogtest
Aarhus Taxa og Dantaxi ønsker, at Taxinævnet arbejder videre med en bedre sprogtest, da

o Der er behov for bedre mundtlige- og skriftlige færdigheder:

 Bedre intern kommunikation selskaberne

 Bedre ekstern kommunikation med kunderne 

o Taxibranchen mener, ikke at de kan nægte en chauffør ansættelse som følge af dårlige sprogevne, da ansøgeren jo 

blevet godkendt af kommunen som følge af en bestået taxiprøve hos Aarhus Taxinævn eller når de har bestået den 

obligatoriske chaufførkvalifikationsprøve.

Aarhus Taxinævn vil i samarbejde med Hovedstadens taxinævn arbejde på, at skabe en bedre fællesnational sprogscreening gennem en 
standardiseret prøve under taxiprøven. Dette arbejde vil blive præsenteret på et af de kommende taxinævnsmøder i 2016/2017.

3.7.2   Chaufførers og vognmænds vandel
Aarhus Taxa og Dantaxi ønsker, at Taxinævnet arbejder videre med at sikre en højt vandelskrav i taxibranchen, da dette god kundeservice 
er en hjørnesten i deres forretningsmodeller. 

Aarhus Taxinævn arbejder pt. på digitalt at kunne sikre et bedre tilsyn med chauffører og vognmænd. Dette arbejde vil blive præsenteret 
på et af de kommende taxinævnsmøder i 2016/2017.

Aarhus Taxinævn kan desuden kun opfordre Aarhus Taxa og Dantaxi om, at videresende alle klager over chauffører og vognmænd, da 
Aarhus Taxinævn kun kan behandle de vandelssager, som Aarhus Taxinævn har kendskab til.

3.7.3   Vandelsag
Aarhus Taxinævn drøftede på mødet en specifik vandelssag.

3.8   Mobilitetsplanen - taxibranchens høringssvar v. Dantaxi og Aarhus Taxa
Aarhus Taxa har fremsendt høringsvar til Aarhus Kommunes mobilitetsplan med følgende hovedpunkter:

• Taxi skal indtænkes som en del af den kollektive trafik, både i sammenhæng med transport til og fra tog, bus og letbane, og som et helt 
nødvendigt tilbud til de borgere, som eksempelvis på grund af gangbesvær eller andre handicaps, ikke har mulighed for at benytte den 
øvrige kollektive trafik.

• I forbindelse med minimering af gennemfartstrafik i Aarhus Midtby er det nødvendigt, at der laves specielle løsninger for taxier. Ved 
fremtidig etablering af busbaner i Aarhus Midtby skal disse også kunne benyttes af taxier, på samme måde som Busgaden kan benyttes i 
dag.

• For at forbedre forholdene for den kollektive trafik, skal der være taxiholdepladser med tilstrækkelig kapacitet i umiddelbar nærhed af 
meget benyttede terminaler til den øvrige kollektive trafik. Eksempelvis er antallet af taxiholdepladser ved Aarhus Hovedbanegård 
utilstrækkeligt, ligesom taxiholdepladserne ved Rutebilstationen ligger så langt væk fra hovedindgangen, at publikum ikke kan finde dem.
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• Der skal etableres taxiholdepladser i Aarhus Midtby, på de steder hvor der er behov for det. Ud over de eksisterende taxiholdepladser er 
der specielt behov for en taxiholdeplads tæt på Telefontorvet, Europaplads samt ved hotellerne i
Midtbyen. Hvor det ikke er muligt at etablere en taxiholdeplads ved et hotel, er det nødvendigt at der er mulighed for af- og pålæsning af 
passagerer i umiddelbar nærhed af hotellets hovedindgang.

• For at for besværliggøre pirattaxiernes vilkår, kunne det være formålstjenesteligt at man på udvalgte steder og evt. tidsafgrænset, valgte 
at spærre af for privatbilismen i centrale dele af Aarhus Midtby, så pirattaxierne ikke får samme opsamlingsmulighed som de reelt har i 
dag. 

4   Eventuelt
 
4.1   Møder i Taxinævnet i 2016 og fremad
Følgende mødeplan blev vedtaget:

2016:
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

2017:
Mandag 27. februar kl. 14.00 til 15.50 værelse 381 på Rådhuset
Mandag 22. maj kl. 14.00 til 15.50 værelse 381 på Rådhuset
Mandag 21. august kl. 14.00 til 15.50 værelse 381 på Rådhuset
Mandag 30. oktober kl. 14.00 til 15.50 værelse 381 på Rådhuset

4.2   Eventuelt
4.1.1) Udbud af handikapkørsel i Midttrafik 

Midtrafik har udbudt den handikapkørsel, der i dag bliver fordelt via Aarhus Kommunes kørselskontor og Midttrafik, men dette udbud er 
skruet således sammen, at

Dette udbud vil efter Aarhus Taxa opfattelse:

 udelukke visse taxivogne fra at byde på opgaven

 give Taxinævnet en forøget tilsynsopgave med overholdelse af løn- og ansættelsesvilkår på disse kontrakter.

4.1.2) Revidering af servicemål i Aarhus Taxinævn?

Aarhus Taxi og Dantaxi mener, at udviklingen med færre vogne og færre ture i Taxibranchen kræver en revidering af de gældende 
servicemål i Aarhus Taxinævn.

Aarhus Taxinævn vil sammen med Aarhus Taxi og Dantaxi undersøge om dette hensigtsmæssigt, og dette arbejde vil blive præsenteret på 
et af de kommende taxinævnsmøder i 2016

4.1.3) Hvad sker der i Taxibranchen?

Aarhus Taxa og Dantaxi fortalte lidt om udviklingen i deres egne organisationer, og fremkom med en fælles udfordring:

 Det er begyndt at blive svært at rekruttere chauffører til taxibranchen, og dette hænger ganske givet sammen med den faldende 

indtjening og færre ture.
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Aarhus Taxinævnet vil følgende denne udvikling.


