
Regulativ om maksimaltakster for taxikørsel i Holbæk Kommune 

Reguleret administrativt 20.11.2017 

 

Jf. kapitel 6, §§ 28 – 31, i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1651 af 8. december 2015 om taxikørsel m.v.: 

 

Takst 1 Grundtakst:  47,00 kr.  Pr. km: 14,20 kr.  

Takst 2 Grundtakst: 47,00 kr.  Pr. km: 7,10 kr.  

Takst 3 Grundtakst: 52,50 kr.  Pr. km: 18,60 kr.  

Takst 4 Grundtakst:  52,50 kr.  Pr. km: 9,30 kr.  

Takst 5 Grundtakst: 66,00 kr.  Pr. km: 17,20 kr.  

Takst 6 Grundtakst:  66,00 kr.  Pr. km: 8,60 kr.  

Takst 7 Grundtakst:  66,00 kr.  Pr. km: 20,80 kr.  

Takst 8 Grundtakst: 66,00 kr.  Pr. km: 10,40 kr.  

Ventetid Pr. time 490,00 kr.  

 

Takst 3, 4, 7 og 8 må kun benyttes med passagerer i kørestole, eller når der er fem passagerer og derover, 

eller når stor vogn er bestilt – se takstforklaringer på bagsiden. 

 

På lørdage samt søn- og helligdage, hele døgnet, og på hverdage fra kl. 18.00 til kl. 06.00 tillægges 

grundtaksten 7,00 kr. 

 

For vogne der tilhører bestemte områder som f.es. Jyderup og Tølløse tillægges startbetalingen 37 

kr. (Gælder for områdebevillinger) 

 

Taksterne er inkl. drikkepenge, hvilket bør fremgå af opslag i hyrevognen. 

 

Taxametret sættes i gang ved ankomst til afhentningsstedet, dog tidligst til den tid hyrevognen er bestilt. 

Føreren kan forlange forskudsbetaling inden kørslen påbegyndes. 

Forurening, som kræver rengøring, betales efter forureningens omfang. 

Bagage, cykler, barnevogne m.v. medtages uden særskilt betaling. 

 

Der må ikke aftales eller forlanges højere betaling end den af Kommunalbestyrelsen fastsatte. 

Takstregulativet kan reguleres af kommunens administration, hvis taksreguleringer ligger inden for 

taxiindekset fra Danmarks Statistik. 

 

Dette regulativ træder i kraft 20.11.2017 og er en administrativ regulering af regulativ fra juni 2008. 

 

 

 

 

 

Takst 1 = Vogne til og med 4 passagerer på hverdage 

 

Takst 2 = Tur- og returkørsel, jf. takst 1 

 

Takst 3 = Vogne over 4 passagerer på hverdage 

 

Takst 4 = Tur- og returkørsel, jf. takst 3 

 



Takst 5 = Vogne til og med 4 passagerer: 

  - fredag fra kl. 18.00 til mandag kl. 06.00 

  - fra kl. 18.00 på dage op til helligdage til kl. 06.00 dagen efter  

  helligdagen. 

 

Takst 6 = Tur- og returkørsel, jf. takst 5. 

 

Takst 7 = Vogne over 4 passagerer: 

  - fredag fra kl. 18.00 til mandag kl. 06.00 

  - fra kl. 18.00 på dage op til helligdage til kl. 06.00 dagen efter  

  helligdagen 

 

Takst 8 = Tur- og returkørsel, jf. takst 7 

 

 

Konsekvens i forhold til nuværende takster 

  Nuværende takst.  kr Ny takst kr. pr. 20.11.17 

A Starttakst I 43,00 47,00 

B Starttakst II 58,00 66,00 

C Kilometertakst 1 

Små vogne max 4 passagerer 

13,60 14,20 

D Kilometertakst 2 

Tur/returkørsel/rundkørsel små 

vogne max 4 passagerer udenfor 

kommunegrænsen 

6.80 7,10 

E Kilometertakst 3 

Store vogne over 4 passagerer 

17,80 18,60 

F Kilometertakst 4 

Tur/returkørsel/rundkørsel 

Store vogne med 4 passagerer 

udenfor kommunegrænsen 

8,90 9,30 

G Ventetakst pr. time 435,00 490,00 

 

 

 


