
 
 

Maksimaltakster for taxikørsel i Vejle Kommune 
 
I medfør af bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., § 28, fastsættes følgende 

takster som maksimaltakster for taxikørsel i Vejle Kommune: 

 

 

Nr. Taksttype Beløb (DKR) 

1 Starttakst I (hverdage fra kl. 06.00 til 18.00) 22,53 

2 Starttakst II (hverdage fra kl. 18.00 til 06.00, weekender 

samt søn- og helligdage) 

48,13 

3 Kilometertakst, til og med 4 passagerer 17,20 

4 Særlig kilometertakst, til og med 4 passagerer 8,60 

5 Kilometertakst, flere end 4 passagerer 20,48 

6 Særlig kilometertakst, flere end 4 passagerer 10,24 

7 Ventetid, pr. time 327,68 

8 Mindstepris pr. tur ved anvendelse af starttakst I 50,00 

9 Mindstepris pr. tur ved anvendelse af starttakst II 70,00 

10 Ekstra tillæg når bagage, cykel, barnevogne, 

gangstativer, 

rollator m.v. ikke kan anbringes inde i vognen eller 

anden 

ekstra hjælp som op- eller nedbæring af bagage. 

15,00 

11 Tillæg for bestilling af særligt indrettet taxi 

(kørestolstransport) 

50,00 

 

Sådan anvendes maksimaltakster: 

 

Når taxien starter turen, starter taxameteret ved starttakster som fastsat i takst nr. 1 (dagtimer på 

hverdage) eller takst nr. 2 (øvrigt tidsrum). Når taxien begynder at køre, opkræves kilometertakst 

som fastsat i nr. 3 (almindelig personvogn) eller nr. 5 (stor vogn med flere end 4 passagerer). Når 

turen afsluttes, opkræves betaling for starttakst og kilometertakst. 

 

En taxi er altid sikret betaling for mindstepris på kortere ture. Når turen starter, vil taxameteret 

derfor altid stå på mindsteprisen, som den er fastsat ved takst nr. 8 og 9. Ved en helt kort tur, 

opkræves der derfor 50,00 kr. i dagtimerne på hverdage, mens der i det øvrige tidsrum opkræves 

70,00 kr. Kunden vil opleve, at taxameteret starter på mindsteprisen, sådan at beløbet først begynder 

at tælle, når starttakst og kilometertakst overstiger mindsteprisen. 

 

Når taxien kører langsommere end ca. 22 km/t, tæller taxameteret ikke kilometertakst men ventetid, 

som fastsat i takst nr. 7. Der betales derfor også for ventetid når taxaen holder i kø eller venter på 

kunden. 

 

Særlig kilometertakst som fastsat i takst nr. 4 og 6 kan anvendes, når kunden ved turens start 

oplyser, at kunden skal tilbage til turens begyndelsessted. 

 

Maksimaltaksterne træder i kraft d. 25. marts 2015 kl. 06.00 


