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Sag til beslutning: 

 

1. Takster for SBH-kørsel 2018 

 

Sagsnummer: 

201610-15393 

 

Resumé: 

Det foreslås at fastholde priserne for kørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) i 2018.  

 

Sagsfremstilling: 

Ifølge Lov om Trafikselskaber administreres handicapkørslen af trafikselskaberne, og det er 

trafikselskaberne, der fastsætter priserne for kørslen. 

 

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen udmønter takststigningsloftet, og det er jf. deres udmel-

ding muligt at hæve taksterne med 2,8 % i 2018.  

 

FynBus’ takster fastlægges i overensstemmelse med aftalerne om Takst Vest. Som følge af 

de begrænsninger Takst Vest giver, er taksterne for den kollektive trafik uændret i 2018. På 

den baggrund anbefales det, at takster og abonnementsbetaling ved SBH-kørsel fastholdes 
uændret i 2018. 

 

Kunder tilknyttet SBH-kørsel hos FynBus betaler en fast abonnementspris for at være en 

del af kørselsordningen. Abonnementsprisen opkræves via girokort én gang årligt. 

 

Ved første tilmelding til SBH-kørsel opkræves abonnementet forud. Der udsendes et giro-

kort og en anmodning om at tilmelde sig betalingsservice. Abonnementet er fastsat til kr. 

455 pr. år. 

 

Takster for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig 

trafik, der varetages af et trafikselskab, jf. § 11, stk. 4 i lov om trafikselskaber. Der er på den 

baggrund fastsat en max. pris på kr. 100 pr. tur. Satsen svarer til taksten for en ti-zoners 

enkeltbillet til kørsel med busser for en voksen.   

 

En enkeltbillet for to zoner for voksne koster 24 kr. og starttaksten (mindstepris) for SBH-

kørsel er på den baggrund i 2016 fastsat til 25 kr. Priserne fremgår af tabel 1. 

 
Tabel 1. Priser for SBH-kørsel. 

 

 

  

Nuværende 

prisstruktur 

Abonnement p.a. 455,00 kr. 

Pris/km 2,50 kr. 

Mindstepris 25,00 kr. 

Maxpris 100,00 kr. 
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På baggrund af aftalerne om Takst Vest anbefales det, at takster og abonnementsbetaling 

ved SBH-kørsel fastholdes uændret i 2018. 

 
Indstilling: 

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender 

 

 Forslag om uændret SBH-takst og abonnement for 2018 i forhold til 2017. 

 

Vedtagelse: 

 

Godkendt som indstillet. 

 

Godkendelse meddelt pr. mail. 


