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Emne: Frikørselsordningen for taxier. 

 
Kære politiker  
 
Jeg skriver til dig fordi jeg er  formand for Taxa Fyn og repræsenterer taxierne på hele Fyn og Fredericia. 
 
Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på de store udfordringer vi står overfor i taxi branchen. I forbindelse med 
vækstpakken blev det vedtaget at udfase frikørselsordningen for taxier. 
 
Frikørselsordningen har i mange år været genstand for politisk debat, hvilket bl.a. hænger sammen med den 
udbredte misforståelse, at ordningen skulle give taxivognmænd en væsentlig højere gensalgspris i forhold til 
indkøbspris, således at de øger deres forretningsgrundlag, når de sælger deres frikørte taxier. 
 
Sådan er det ikke. Sagen er, at værditabene ved videresalg af taxier svinger fra 20,5 pct. og op til 36,1 pct. 
afhængigt af model og motor.  Værdien af disse tab svarer til 70.905 kr. og op til 178.509 kr., og en 
vognmand taber i gennemsnit 154.000. kr. når han sælger sin frikørte taxi.  
 
Frikørselsordningen er altså ikke nogen guldrandet forretning for taxierhvervet, men den gør det økonomisk 
muligt for landets taxivognmænd at forny deres bilpark med nye og mere energieffektive biler, som 
efterlever de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier.  
 
Men det mest alvorlige for mig at se er, at det nye forslag især vil forstærke den udvikling vi har set i de 
senere år, hvor antallet af taxier er faldet med 15-20 %. Og det er desværre især i landdistrikterne vi ser, at 
taxibetjeningen i disse år er under pres.  
 
Derfor frygter jeg i særlig grad, at det igen bliver landdistrikterne, der bliver ramt af den nye lov, som jeg 
ikke mener er særlig gennemtænkt. 
 
Jeg er meget bekymret for, at den ordning som I behandler i øjeblikket vil føre til, at hele taxi flåden vil blive 
langt ældre, og dermed mere forurenende, og i øvrigt også være til gene for forbrugerne, som netop via af 
den nuværende ordning er sikret bedre og mere komfortable taxier end i mange andre lande.  
 
Jeg ved, at du har en travl hverdag, men jeg vil alligevel bede dig om nøje at overveje om denne ændring af 
taxiloven er ordentligt gennemtænkt. Hvis du har tid vil jeg gerne fortælle dig mere om min holdning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tadzudin Kasami 
Bestyrelsesformand 
Odense Taxa a.m.b.a. 
Ove Gjeddes Vej 16 
5220 Odense Sø 
Mobil.: 22 16 64 70 
Mail.: tka@taxafyn.dk 
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"App din Taxa - så har du altid en taxa på hånden" 

Find den i App Store og Android Market 

Danmarks Innovative taxaselskab 
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