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Morsø Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø har i henhold til Bekendtgørelse om taxikørsel §28 godkendt nedenstående
takster pr. 1. december 2012.
Kategori
Starttakst 1.
Mandag til fredag kl. 06.00 - 18.00
Starttakst 2.
Mandag til fredag kl. 18.00 - 06.00
samt alle lørdage, søn- og helligdage
Starttakst 3.
Minimumsgebyr på hverdagsnætter (søndag - torsdag mellem kl. 22-06)
Km-takst 1 - (til og med 4 passagerer)
Km-takst 2 - halvtakst
Km-takst 3 (fra 5-8 passagerer)
Km-takst 4 - halvtakst
Ventetid pr. time
Cykler og barnevogne
Mindstepris liftvogn
Tillæg for tilkørsel:
5 - 10 km
10 - 15 km
15 - 20 km
Forudbestillingen af ture søndag-torsdag mellem
kl. 22-06, dog med undtagelse af akutture.
Kørslen udføres til almindeligt startgebyr.

Takster pr. 1. december 2012
31,00 kr.

37,00 kr.

150,00 kr.
13,60 kr.
6,85 kr.
17,60 kr.
8,80 kr.
364,00 kr.
20,00 kr.
187,00 kr.
68,00 kr.
136,00 kr.
204,00 kr.
Tillæg for tilkørsel reguleres i forhold til
ovenstående. Ifølge aftale beregnes der ikke fremkørselsbetaling fra Nordmors– området.
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