
Hvorfor er vi her i dag? 
Der er kommet ny jura! 
 
§20, Stk. 3: Transportministeren kan fastsætte regler om typer af rutekørsel, 
der er undtaget fra kravet om tilladelse, jf. stk. 1. For kørselstyper, der 
undtages fra tilladelseskravet, kan transportministeren fastsætte regler om 
oprettelse af en skriftlig kontrakt om kørslen, indholdet af kontrakten m.v. 
(Lov om trafikselskaber) 
 
 Bekendtgørelse om rutekørsel (nr. 477) 

 
Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger (§2): 
• Buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr. 
• Transportkøbers navn og CVR-nr. 
• Beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt 
• Hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode). 
• Tidspunkter for kørslen. 
• Hvilken kategori af passagerer der befordres 

 
 

 



 

søges tilladelse: 

 

indgås kontrakt: 

 

 Speciel rutekørsel, der udføres som 

fjernbuskørsel 

 

 Speciel rutekørsel med uddannelsessøgende 

mellem bopæl uddannelsessteder 

(skolekørsel) 

 

 Speciel rutekørsel med arbejdstagere mellem 

bopæl og arbejde (arbejdstagerkørsel) 

 

 Speciel rutekørsel til og fra færge- og 

lufthavne 

 

 Almindelig rutekørsel 

 

• Skolekørsel og arbejdstagerkørsel, hvis 

passagererne er personer med handicap  

 

• Kørsel for kommunale institutioner, som ikke kan 

defineres som skolekørsel eller 

arbejdstagerkørsel 

 

• Kørsel med visiterede borgere til 

sundhedsbehandling eller genoptræning 

 

• Speciel rutekørsel for private – f.eks. 

shuttlekørsel ved større arrangementer. 

 

• Al anden speciel rutekørsel, der ikke falder under 

de fem kategorier for speciel/almindelig 

rutekørsel, som kræver tilladelse fra Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen. 

Nye regler fra 1. juli 2017 
 
Hvis du skal køre speciel rutekørsel, skal der enten medbringes  
 
• en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  
• eller en kontrakt indgået med transportarrangøren/køberen i bussen. 
 
For følgende typer speciel rutekørsel skal der … 



Overgangsordning: 
 
Eksisterende tilladelser er gyldige til de udløber. Ansøgning modtaget 
inden 1. juli vil blive behandlet efter de gamle regler. 
 
 
VIGTIGT: Reglerne for speciel rutekørsel er de samme!!! 
 
• Det er kørslens art, der afgør, om du skal have tilladelse/indgå 

”ekstra” kontrakt   
 

• Rutekørsel forstås som ”… regelmæssig befordring af personer 
med motorkøretøj i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted 
over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor 
på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder” (Lov 
om trafikselskaber) 
 

• Rutekørslen er stadig momsfri – kontrakten fungerer som 
dokumentation over for SKAT 

 
 



Vejledning til indgåelse af kontrakt 
 
Trin 1: 
Vognmand vinder kommunalt udbud med (a) 
kørsel til genoptræningscenter og (b) 
behandlingsklinik for ældre samt (c) 
befordring af børn til specialbørnehave 
 
 Vognmand og kommune indgår kontrakt 

på baggrund af udbuddet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt om kørslen 
• Priser 
• Betingelser 
• Minimumskrav 
• Servicekrav 
• Køreplan 

 
 
Trin 2: 
I stedet for at indhente tilladelse til speciel 
rutekørsel hos Trafikstyrelsen indgår 
vognmanden en kontrakt med kommunen, 
som bekræfter, at der er tale om speciel 
rutekørsel – som udgangspunkt én kontrakt 
pr. passagerkategori i udbuddet 

 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt om speciel rute 
• Periode 
• Passagerkategori 
• Område 
• Tidsrum 

 

Kopi af 
kontrakten 
medbringes i 
bussen! 



Ifølge reglerne for rutekørsel skal 
den finde sted over mindst 3 
kørselsdage og mindst én gang om 
ugen. Brug f.eks. datoerne for den 
vundne kontrakts løbetid til at angive 
perioden for rutekørslen i kontrakten 
om speciel rutekørsel. 

Navn + CVR. nr. 

Passagerkategorien: For at udgøre én 
passagerkategori skal passagererne 
have et bestemt fælles formål med at 
blive befordret. Der skal udarbejdes 
en kontrakt om speciel rutekørsel pr. 
passagerkategori. I dette eksempel 
skal der udarbejdes to kontrakter.  

Her angives hvilken kommune/by, 
der er tale om rutekørsel i. Hvis det 
er rutekørsel mellem flere 
kommuner, tilføjes begge 
kommuner. 

Den specielle rutekørsel har ikke 
stoppesteder i traditionel forstand, 
men alle borgere hentes på deres 
hjemadresser og køres til 
sundhedstilbud. 

Det er busvognmandens ansvar, at 
kørslen er i overensstemmelse med 
lovgivningen! 

Kunden bekræfter med sin 
underskrift, at der er indgået kontrakt 
om kørslen. NB! DET ER STADIG 
VOGNMANDENS ANSVAR, AT 
KØRSLEN ER I OVEENSSTEMMELSE 
MED KRAVENE TIL SPECIEL 
RUTEKØRSEL!!! 



Lav ikke flere kontrakter end nødvendigt! 
 
 
1. Fremgår det af udbuds-/kontraktbetingelserne, at visse borgere skal køres for 

sig selv? 
 

2. Hvis nej, har passagererne så et bestemt fælles formål, der gør, at de kan 
transporteres på én kontrakt om speciel rutekørsel? 

 
Ifølge Trafikstyrelsen er det ikke lovligt for en busvognmand at køre flere 
passagerkategorier i samme bus, når man kører speciel rutekørsel.  
Busvognmanden skal derfor overveje, hvordan kontrakten (passagerkategorien) 
udformes. 

 
 

 Kørsel i udbuddet Opsamling område syd Opsamling område vest 
Opsamling 

Nabokommune 

Genoptræning Virkelyst Kontrakt 1 Kontrakt 1   

Behandling Centerkraft   Kontrakt 1   

Specialbørnehaven 

Solsikken 
Kontrakt 2 Kontrakt 2 Kontrakt 2 

Eksempel: Kørslen for Korsbæk Kommune kan opdeles i to geografiske 
områder samt en nabokommune. Der skal bruges to kontrakter til kørslen: 
  


