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TAKSTBLAD

STARTTAKST
I timerne mellem kl. 06.00 og kl. 18.00:  .................................... 26,00 DKK
I timerne mellem kl. 18.00 og kl. 06.00:  .................................... 34,00 DKK
Lørdage, søndage og helligdage:  ................................................ 36,00 DKK

Ovenstående takster kan forhøjes med 50,00 DKK ved befordring af 
passagerer siddende i kørestol.

KILOMETERTAKST
For kørsel til og med fire passagerer:  ....................................... 16,90 DKK
For kørsel med flere end fire passagerer:  ............................... 19,70 DKK

KØRSEL UDEN FOR FREDERICIA KOMMUNE
Hvis kunden før turens start bestiller hjemkørsel, er taksterne for både ud- 
og returkørsel 50 % af ovennævnte kilometertakster.

VENTETID
Taksten er 338,00 DKK pr. time (5,63 DKK pr. minut).

BAGAGEGEBYR
For transport af barnevogne og lignende betales pr. stk.  .. 15,00 DKK.
For transport af cykler betales pr. stk.  ..................................... 15,00 DKK.

DRIKKEPENGE 
Drikkepenge er inkluderet i ovenstående takster.
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IKRAFTTRÆDELSE
De viste takster er gældende fra den 1. april 2018 

KLAGER 
Alle uoverensstemmelser vedrørende Takster for taxikørsel i 
Fredericia Kommune kan forelægges til afgørelse i Miljø- og Teknikud-
valget, Rådhuset, 7000 Fredericia, kommunen@fredericia.dk, telefon 
7210 7000.

Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget

NB: EN OVERGANGSPERIODE
Opmærksomheden henledes på, at Danmark fra den 1. januar 2018 har 
to myndigheder, der udsteder tilladelser til taxikørsel. 

•  Taxivogne med kommunal tilladelse til kørsel udstedt af Fredericia 
Kommune er hjemmehørende i Fredericia Kommune og skal følge nær-
værende takstblad fra Fredericia Kommune.

•  Taxivogne med statslig tilladelse til kørsel fra Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen følger statens regler og takster.

Denne deling af taxivogne på to typer af kørselstilladelser er en midler-
tidig overgangsordning. Igennem en overgangsperiode overføres alle 
vogne fra kommunale tilladelser til statslige tilladelser. 

Mere information om den ny taxilov findes på taxilov.dk.
 
Se også: 
www.fredericia.dk/politik/byraad-udvalg/andre-raad-naevn/ 
taxitilladelser
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