
Midttrafik åbner for betaling med kontanter i 

Flextrafikken den 17. august 2020 

Forbrugerombudsmanden har pålagt trafikselskaberne at følge loven om kontanter. Det 
betyder, at trafikselskaberne skal modtage kontanter i bus og flextrafik. Midttrafik åbner 
derfor for kontanter på Flextur, Flexbus og Handicapkørsel igen fra mandag den 17. 

august 2020.  

Den kontante betaling vil medføre, at kunder og chauffør kan komme tættere på 
hinanden. Derfor indfører Midttrafik en række tiltag for at minimerer smitterisikoen.  

• Midttrafik skærper opfordringen til, at kunderne bestiller og betaler deres kørsel 
online, for at minimerer brugen af kontanter. Informationen kommer på Midttrafiks 
hjemmeside, og bliver givet i forbindelse med kundernes telefonbestillinger. 

• Kunder, der ønsker at betale kontant, opfordres til at have lige penge med og bruge 

mundbind.  

• Midttrafik kunder bliver informeret om at holde afstand til chaufføren i 
betalingssituationen og til at bruge håndsprit før og efter betalingen og undgå 

ansigtskontakt med chaufføren. 

I uge 31 kontaktede Midttrafik 11 Flexleverandører samt Midttrafik kontaktudvalg og bad 
dem om at vurdere, hvilke tiltag Midttrafik bør indføre i forbindelse med, at kontanterne 
kommer tilbage i Flextrafik. Et stort flertal af leverandørerne svarede, at god håndhygiejne 

før og efter betaling med håndsprit samt en god information og vejledning fra Midttrafik vil 
dække behovet.  
 

Midttrafik udsender inden den 17. august 2020, en vejledning med gode hygiejneråd til 
chaufførerne, der skal minimere smitterisikoen i betalingssituationen. Vejledningen vil 
indeholde emner som:  

• Sprit hænder før og efter betalingen  
• Undgå ansigt til ansigt kontakt med kunden.  
• Undgå fysisk kontakt med kunden – bed kunden om at ligge kontanterne i en 

medbragt pose eller skål i vognen.  

• Følg sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
• Anvendelse af mundbind, visir eller handsker er en mulighed, men ikke et krav.  

Midttrafik gør opmærksom på, at der fortsat kan afhentes gratis håndsprit ved 

receptionerne på Regionens sygehuse, samt ved Midttrafik.  


