Kørselsreglement for Dan Taxi Vestsjælland, Slagelse kommune
I henhold til den til enhver tid gældende lov om taxikørsel mv. (lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8.
oktober 2009 med senere ændringer) § 13 stk. 2 fastsættes følgende kørselsreglement for taxier i
Slagelse kommune, der kører under bestillingskontoret Dan Taxi Vestsjælland.
§ 1. Vognmand
A. Vognmanden skal til stadighed føre tilsyn med sine vogne, herunder sørge for at vognene er i
forsvarlig stand, og at gældende regler og forskrifter overholdes.
B. Det påhviler desuden vognmanden at føre tilsyn med, at de chauffører, der ansættes, er i
besiddelse af gyldigt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt gyldigt førerkort
udstedt af Slagelse kommune (iht. taxibekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 § 33)
§ 2. Chauffør
A. Under udførelse af tjenesten skal chaufføren være soigneret og udvise høflig optræden samt
være behjælpelig ved af- og pålæsning af de effekter, som passagererne medbringer, og må kun
med passagerernes udtrykkelige tilladelse, medtage andre personer i vognen.
B. Førerkortet skal altid bæres synligt eller sidde synligt i vognen. Chaufføren skal efter anmodning
fremvise førerkort.
C. Chaufføren skal omgående afbryde samtaler i mobiltelefon, radioudsendelser eller anden form
for musik mv. – dog undtaget kommunikationsforbindelsen til bestillingskontoret – såfremt
kunden ønsker det.
§ 3. Beklædning
A. Dan Taxi Vestsjælland har besluttet følgende krav til påklædning (alt skal være rent og pænt):
Skjorte:
Ensfarvet hvid, blå eller sort
Poloshirt:
Ensfarvet hvid, blå eller sort
Sweatshirt:
Ensfarvet hvid, blå eller sort (ikke med hætte)
Sweater:
Ensfarvet marine eller sort
Vindjakke:
Mørkeblå eller sort taxajakke (ikke skind eller læder)
Benklæder:
Ensfarvede lange marine eller sort
eller cowboystof i REN SORT (ikke med nitter, striber eller lignende)
Strømper:
Fodtøj:

Mørke
Mørke lukkede sko
Om sommeren er det tilladt at køre med mørke sandaler med strømper.

Hovedbeklædning: Godkendt kasket, sort eller mørkeblå med Dan Taxi-logo.
Bestilles via Dan Taxi.
B. Logo:

Der skal på det yderste stykke beklædning bæres et synligt logo for
Dan Taxi Vestsjælland
Logoet kan være påsyet, påstrøget eller klipset på (af metal).

§ 4. På holdepladsen – hyresøgning
A. Ved indkørsel på de oprettede holdepladser, skal vognene slutte op i række efter
ankomsttidspunkt. Chaufføren skal tage tur fra holdepladsen i den rækkefølge, med mindre
bestilleren selv vælger en bestemt vogn.
B. Enhver chauffør skal, med mindre de færdselsmæssige forhold taler derimod, uopholdeligt give
plads for udkørsel, såfremt en bag ved holdende taxi er blevet hyret ved personlig eller
telefonisk henvendelse.
C. Såfremt en holdeplads er opdelt i 2 eller flere afsnit, har chaufføren pligt til at køre sin vogn frem
til næste afsnit, så snart der er plads.
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D. Tilkørsel til sådanne holdepladser skal altid foregå fra holdepladsens sidste afsnit.
E. Har politiet i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med visse forlystelser, meddelt tilladelse til
etablering af midlertidige holdepladser, skal chaufføren straks følge de af politiet på stedet givne
anvisninger.
F. Det er ikke tilladt at efterlade kasserede effekter fra på holdepladserne.
G. Chaufføren må ikke søge opnået hyre ved tegngivning eller tilråb til forbipasserende.
H. Chaufføren må ikke sikre sig kunder forud for andre taxichauffører ved betaling – direkte eller
indirekte – af provisioner, dusører, rabatydelser, leje for eneretten af til- og frakørsel til
offentlige lokaler, hvorved andre taxichauffører forhindres i at indtage sin plads i mulige
taxivognsrækker.
I. Chaufføren må ikke sikre sig kunder forud for andre ved nogen form for fejlbetjening eller
indgriben i elektroniske dirigeringsanlæg eller lignende, således at andre taxivogne forhindres i
at indtage sin plads i det elektroniske køsystem.
§ 5. Bilen
A. Vognen skal inden dagvagtens begyndelse have gennemgået en grundig rengøring såvel
indvendig som udvendig.
B. I vognen skal være opslag med bestillingskontorets navn og telefonnummer samt tilladelsens
nummer.
C. I vognen skal gældende takst- og kørselsreglement findes.
D. I passagerrummet må der ikke forefindes tæpper, puder, pyntegenstande eller lignende.
E. Skader på vognen – såvel indvendig som udvendig – skal udbedres snarest muligt.
F. Såfremt chaufføren under udførelse af tjenesten konstaterer, at vognen ikke er i forskriftmæssig
stand, påhviler det chaufføren at tage den ud af drift.
G. Det påhviler chaufføren at ryste snavs af måtterne, tømme askebægre og holde ruderne rene,
ligesom vognen skal udluftes efter hver tur. Bagagerummet skal holdes rent og ryddeligt. Stativ
til cykel eller barnevogn i bagagerummet skal anbringes således, at det ikke kan beskadige
kundernes bagage.
H. Chaufføren er ansvarlig for, at vognen er forsynet med vejviser og kort, kvitteringsblanketter
samt reb eller remme til fastspænding af bagage, cykler og barnevogne.
I. I en hyresøgende bil, hvad enten den befinder sig på holdeplads eller under kørsel, må kun
befinde sig chaufføren.
J. Der må kun optages det antal passagerer, vognen er godkendt til. Passagerer har pligt til at
bruge sele.
K. Såfremt Slagelse kommune finder grundlag derfor, kan kommunen forlange en vogn fremstillet
til syn på et hvilket som helst tidspunkt og kommunen kan beordre vogne sat ud af drift, indtil
en godkendelse fra bilinspektionen foreligger.
§ 6. Rygning
A. Der må ikke ryges i bilen (jf. lov nr. 512 af 6. juni 2007 § 20).
§ 7. TV-overvågning
A. Køretøjer, der anvendes til taxikørsel, skal senest 1. juli 2012 være forsynet med indvendig tvovervågning (jf. lov nr. 485 af 11. maj 2010 § 15).
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§ 8. Kørsel
A. Bestillinger på kørsel fra bestillingskontoret skal straks efterkommes af chaufføren. Når
bestillingen er modtaget, må chaufføren først påtage sig kørsel, når den bestilte tur er
tilendebragt.
B. Chaufføren skal altid køre den korteste vej, med mindre kunden angiver en anden rute.
C. Når chaufføren ankommer til den bestilte adresse og kunden ikke umiddelbart indfinder sig ved
vognen, har chaufføren pligt til at vente i minimum 5 minutter. Vognen må først forlade
adressen når bestillingskontoret har fået melding herom.
D. Henstillinger fra bestillingskontoret skal straks efterkommes af chaufføren.
E. Personer, der kan tilsmudse vognen og personer, der er kendeligt berusede, kan kun fordres
optaget som passagerer, når det antages fornødent af hensyn til deres liv og helbred.
§ 9. Hunde og kæledyr
A. Hunde og andre kæledyr kan forlanges medbragt, med mindre de kan tilsmudse vognen, eller
det vil være til gene for chaufførens helbred. Det henvises til § 34 stk. 2 i bek. om taxikørsel
mv., hvorefter chaufføren altid har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med
førerhund, medmindre dette vil være til gene for chaufførens helbred. Chaufføren skal fremskaffe
kunden en anden vogn, hvis turen ikke køres på grund af chaufførens helbred.
§ 10. Glemte / skadede effekter
A. Chaufføren skal omgående give bestillingskontoret meddelelse om effekter, som kunderne har
glemt i vognen. Chaufføren skal samtidig give meddelelse om, hvortil effekterne er/vil blive
indleveret.
B. Såfremt en kunde kommer til skade under kørslen eller kundens ejendele beskadiges, skal
chaufføren omgående underrette bestillingskontoret om hændelsesforløbet og skadens omfang.
§ 11. Betaling for kørsel
A. Efter endt kørsel tilkommer der chaufføren betaling efter taxametrets udvisende. Såfremt andet
er skriftlig aftalt med bestillingskontoret, betales det aftalte. (jfr. bekendtgørelse om taxikørsel
mv. § 29, § 30 og § 31).
B. På forlangende har chaufføren pligt til at udstede kvittering for modtaget betaling for udført
kørsel.
C. Kvitteringen skal som minimum indeholde oplysning om bestillingskontorets navn og telefonnr.,
vognens tilladelsesnr., chaufførens førerkortnr., dato, klokkeslæt samt distance og pris.
D. Chaufføren kan forlange forskudsbetaling inden kørsel påbegyndes.
E. Forud for aftale om kørsel over bro- og tunnelforbindelse, hvor der skal betales afgift, skal
chaufføren oplyse kunden om prisen herfor.
F. Ved enhver tvist angående betalingen har chaufføren på forlangende pligt til at køre passageren
til nærmeste politistation, hvor tvisten forelægges den vagthavende.
§ 12. Afbrudt tur – beskadiget vogn
A. Hvis turen bliver afbrudt på grund af beskadigelse af vognen eller funktionsforstyrrelser i
taxametret eller anden årsag, som er kunden uvedkommende, skal chaufføren have betaling for
den udførte kørsel minus grundtakst, dog kun hvis chaufføren fremskaffer en anden vogn, som
kan fortsætte kørslen uden ekstra udgift for kunden. Ønsker kunden ikke at vente på en anden
vogn, kan chaufføren kræve betaling efter taxametrets udvisende.
§ 13. Pant
A. Hvis chaufføren modtager pant for manglende betaling, skal den omgående afleveres på
bestillingskontoret, og kunden skal gøres bekendt med at pantet kan indløses der.
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B. Chaufføren skal sikre sig kundens navn og adresse, som vedlægges pantet. Chaufføren skal
udstede kvittering for modtaget pant.
§ 14. Uoverensstemmelse
A. Hvis der under kørslen opstår uoverensstemmelser mellem kunde og chauffør, må chaufføren
kun afbryde kørslen, hvis kunden er enig.
B. Hvis chaufføren finder det uforsvarligt at fortsætte kørslen, men kunden er uenig heri, må
kørslen kun afbrydes ved politiets mellemkomst.
§ 15. Udnyttelse af tilladelse
A. En tilladelsesindehaver er pligtig til at udnytte sin tilladelse i mindst det timetal, der gælder for
det almindelige arbejdsmarked.
§ 16. Deponering af taxitilladelse.
A. Jf. bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 220 af 31. marts 2000 § 15 kan kommunalbestyrelsen
udarbejde regler for deponering af tilladelser for de tilfælde, hvor en indehaver af en tilladelse i
længere tid er afskåret fra at udnytte sin tilladelse.
En tilladelse kan deponeres når
 tilladelsesindehaveren er afskåret fra at udnytte den på grund af sygdom
 det køretøj, som benyttes til udnyttelse af tilladelsen, er indleveret på værksted til reparation
 der er leveringsvanskeligheder i forbindelse med køretøjs udskiftning
B. Deponering af tilladelsen kan ske i indtil 3 måneder. Deponeringsperioden kan ikke forlænges.
Genoptager tilladelsesindehaveren ikke sin virksomhed inden fristens udløb, bortfalder
tilladelsen.
C. Procedure ved deponering af tilladelse.
Såfremt en taxitilladelse ønskes deponeret, skal tilladelsen afleveres til Slagelse kommune, Drift
og Anlæg sammen med et brev om årsag til deponering vedlagt dokumentation for at tilladelsen
ikke kan udnyttes (lægeerklæring, dokumentation fra værksted eller forhandler) samt forventet
periode.
Tilladelsesindehaveren skal endvidere give besked til bestillingskontoret.
§ 17. Overtrædelse
A. Overtrædelse af foranstående regler straffes efter lov om taxikørsel § 16 stk. 2 med bøde.
§ 18. Ikrafttræden
A. Kørselsreglementet træder i kraft den 1. oktober 2011
Samtidig ophæves kørselsreglementer fra gammel Korsør kommune og gammel Slagelse
kommune fra før kommunesammenlægningen 1. januar 2007.
I øvrigt skal de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser overholdes.
§2 stk. B, § 3 og § 4 stk. F er revideret 3. juni 2014, og er gældende fra den 1. juni 2014
Slagelse kommune, den 3. juni 2014

Charlotte Andersen
Center for Teknik og Miljø
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