
Emne: Ulovlig brugerbetaling på handicapbusser. 

 

Jeg vil  gøre jer opmærksom på at der i mange kommuner foregår en ulovlig brugerbetaling på 

handicapbusserne. 

Efter mine beregninger opkræves der for mindst 25.000.000  ulovlig om året. 

 

Kørsel med disse busser er det som kaldes tilladelsesfri kørsel. 

Busloven som omhandler "tilladelsesfri" kørsel er klar og tydlig og er oprindelig fra 1997. 

 

Der står; 1) Kørslen udføres vederlagsfrit, bortset fra dækning af variable udgifter, som f.eks. 

udgifter til benzin eller olie. 

 

I den sidste udgave fra 2012 er oplysningen om hvad der er "vederlagsfrit" udgået og loven siger 

altså nu kun at kørseln skal være vederlagsfri hvilket i princip er gratis sådan som vederlagsfri 

bruges til ex vedrørende fysioterapi. 

I Trafikstyrelsens vejledning om tilladelsesfri kørsel der findes i udgaver fra 2000, 2005 og 2011 

står der lige så klart: 

Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen 

som f.eks. udgifter til benzin og olie. Overtrædelse af reglerne er strafbar (bøde). Reglerne findes 

i buslovens § 1, stk. 3. 
 

Trods dette opkræver kommunerne i bosteder for handicappede og udviklingshæmmede samt  i 

forbindelse med ældreboliger takster som ligger i størrelsesordningen 2-4 gange den lovlige. 

Dette er overtrædelser som ikke på nogen måde kan gradbøjes. Der findes ingen mulighed at 

mistolke loven , et 12 års barn vil kunne regne den retmæssige takst ud på grundlag af 

vejledningens text. 
 

Kun nogle få kommuner (kun 4-5 kommuner) har i de senere år ændret reglerne sådan at loven 

overholdes men de har ikke med undtagelse af en, (Billund) betalt tilbage med tilbagevirkning efter 

5 års reglen. 

 

Jeg har samtidig som jeg klaget til min kommune Syddjurs lavet en side om sagen hvor alle 

oplysninger  findes.  

 

http://hans-nyberg.dk/mm/bus/ 
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