
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledning til transportkøbere ved events og andre større arrangementer 
 
 
Som transportkøber kan det være svært at overskue hvordan man bedst muligt sikrer sig: 
 

• At kørslen bliver udført i overensstemmelse med lovgivningen 

• At bussen er sikkerhedsmæssig forsvarlig 

• Hvordan man sikrer mindst mulig miljømæssige påvirkning ved kørslen 

• At den transport man bestiller helt overordnet har den kvalitet man forventer 

• At kontrakten mellem busvognmand og transportkøber er udfærdiget så der ikke kan opstå tvivl 

om hvem der har ansvaret for hvad 

Denne vejledning er Dansk PersonTransports bud på hvilke overvejelser man som transportkøber kan 
gøre sig inden man laver en aftale med en busvognmand, således at kørslen bliver en god – og sikker – 
oplevelse for gæsterne. 
 
Vejledningen henvender sig til de transportkøbere, der bestiller en større mængde kørsel, fx mange 
busser til et dags-arrangement eller busser til flere dages kørsel. Har du således kun brug for en bus til 
en enkelt dags kørsel, vil vi opfordre dig til at kontakte en af de lokale turistbusvognmænd i dit område. 
 
Vi anbefaler, at du som transportkøber forholder dig til: 
 

• Gennemskuelighed i prisstrukturen: er der fx aftalt en timepris eller pris pr. kilometer 

• Busvognmandens erfaring med lignende opgaver 

• Økonomiske krav (soliditet, omsætning) til den virksomhed der skal udføre opgaven 

• Hvilken kvalitet ønsker du: skal bussen være ny(ere), skal der være wifi etc. 

• Har du krav til bussens miljøpåvirkning: busser har forskellige euronormer, hvor euro 6 er den 

der forurener mindst 

• Betalingsbetingelser: skal der betales forud eller faktureres efter kørslen 

• Betingelser ved ændringer i kontrakten: skal der ske forhøjelse eller reduktion i betaling 

• Forsinkelser ved udførelse af opgaven: skal der ske reduktion i betalingen, hvis der er større 

forsinkelser 

• Kontakt mellem transportkøber og vognmand: hvordan sikrer du dig, at du har den samme 

kontaktperson hele vejen igennem 

• Hvis den kørsel du bestiller finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst en gang om ugen, er 

det speciel rutekørsel og dermed momsfri kørsel 

 


