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1. Bordet rundt
Tommy’s Taxi: Tingene kører som de skal. Der er intet nyt.
Herning Taxa: Arbejder på et samarbejde med Ikast-Brande Taxa med fælles
dækning i de to kommuner. Herning Taxa har ansøgt om tilladelse til at drive
kørselskontor hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Skolekørslen fungerer
som den skal, og der er et godt samarbejde med Herning Kommunes Kørselskontor.
Herning Kommune forbereder pt. overdragelse af tilsynsforpligtelsen til Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen.
2. Trafikafvikling, herunder nyt omkring skiltning på taxiholdepladserne
Der er pt. trafikmæssige udfordringer i Snejbjerg, hvor hele Ringkøbingvejs
vejareal skal renoveres.
Ligeledes på Studsgårdvej udføres der arbejde af Herning Vand samt arbejde
på cykelsti.
Sølvgade lukkes i uge 27, da asfalten skal omlægges.
Dronningens Boulevard skal ligeledes have en tur hen over sommeren, hvor
den bliver renoveret i små etaper, således at der ikke bliver alt for store trafikmæssige udfordringer.
Der har været undersøgelser af om de eksisterende taxiholdepladser er tilstrækkelige, både i antal, tilgængelighed og placering. Herning Kommune
ændrer på nuværende tidspunkt ikke på den eksisterende skiltning. Herning
Taxa oplyser, at det tidligere nævnte skilt på Banegårdspladsen ikke bliver
aktuelle, idet ejeren ikke tillader det.
I forbindelse med afvikling af arrangementer i Boxen blev planlægningen af
trafikafviklingen kort drøftet. Herning Taxa deltager i Transportgruppen i deres virke som bestillingskontor. Andre firmaer kan tilgå info om kørsel til events i MCH, og der ligger info om
bl.a. transport under hvert arrangement på MCH’s hjemmeside. Man skal klikke i selve arrangementets rude på ”se mere her”.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

3. Status på tilsyn med vognmændene i Herning Kommune
Der er gennemført tilsyn overfor taxivognmændene i kommunen i forhold til det økonomiske
grundlag for taxitilladelserne, gæld til det offentlige og straffeattester.
Tilsynet er næsten færdiggjort og de evt. igangværende sager, der måtte være pr. 30. juni
2018, overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til færdigbehandling.
4. Herning Kommunes rolle efter 1. juli 2018
Herning Kommune vil fortsat have dialog med bestillingskontoret og landtaxa efter 1. juli
2018, og vil bidrage til en smidig overgang til den nye taxilovgivning for erhvervet.
Helt konkret er det dog Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som vognmænd/bestillingskontoret
skal rette henvendelse til i forhold til registrering af nye biler, chaufførkort eller andre ting
vedrørende taxitilladelserne. Eneste undtagelse herfra er udstedelse af kørebøger, som fortsat sker fra Herning Kommune.
Det blev aftalt på mødet, at forvaltningen vil sende en skrivelse til vognmændene i Herning
Kommune der præciserer hvordan vognmændene skal forholde sig i forbindelse med overgangen.
5. Evt.
Kvartalsmøder mellem landtaxa, Herning Taxas bestillingskontor og repræsentanter fra Herning Kommune afholdes i efteråret og vinteren 2018:
•
•

Onsdag den 5. september 2018 kl. 09:30-11:30
Torsdag den 6. december 2018 kl. 09:30-11:30

Kvartalsmøderne afholdes så længe, der er gyldige taxitilladelser indenfor Herning Kommune. Deltagerkredsen forbliver som den er i dag.
Der er pt. et lovforslag under behandling, som har betydning for taxa. Det drejer sig om L 237
– Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. Punktet i lovgivning der vedrører taxa, er punktet om EU-retlig tilpasning af reglerne om momsfritagelse
for selvstændige grupper.
Hidtil har bestillingskontorerne kunnet levere ydelser momsfrit til taxivognmændene i henhold
til momsfritagelsen for selvstændige grupper.
En skærpelse af momsfritagelsen for selvstændige grupper sker på baggrund af en række
afgørelser fra EU-domstolen, hvor de har afgjort at momsfritagelse kun kan anvendes i forbindelse med helt specifikke tilfælde i momsdirektivet. Ydelser til brug for personbefordring er
ikke omfattet af disse, bortset fra transport af syge eller tilskadekomne personer med transportmidler specielt konstrueret til dette formål.
Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.
For referatet
Peter Jørgensen
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