
 
 

Klimavenlige bilafgifter  

De danske bilafgifter har stor indflydelse på bilparkens sammensætning og bilkørslen, 

og påvirker derigennem klima og miljø. Der er gennem tiden foretaget mange ad hoc 

ændringer i afgifterne og de er aktuelt under pres. Senest er der fremlagt et forslag fra 

bilbranchen, FDM og Dansk Industri som indebærer afskaffelse af den værdibaserede 

registreringsafgift og yderligere reduktion i afgiftsniveauet.   

I denne klimabrief giver CONCITO sit svar på udspillet fra bilbranchen, FDM, m.fl. Sva-

ret udgør ikke en ideel model for afgifter, heller ikke ud fra et klimasynspunkt, men det 

rummer et bud på klare principper, hvordan den forslåede model fra kan forbedres.  

Hovedforslagene fra CONCITO er:  

 Der bør defineres et sæt principper for udformning af afgifterne, som tilgodeser de 

vigtigste hensyn samlet;  

 En evt. ny årlig afgift til erstatning for den eksisterende registreringsafgift bør base-

res på bilens tekniske præstationer, herunder CO2-udledning. Afgiftssystemet skal 

også give incitament til vedligeholdelse af bilen.    

 Der bør fortsat opkræves en vis registreringsafgift, som favoriserer klimavenlige 

biler og afspejler CO2-udledningen fra produktionen af bilen. 

 Afgifterne skal derigennem være med til at overvinde de strukturelle barrierer for 

omstilling fra fossilt drevne biler til elektrificering af transportsektoren.  

 En løbende justering af afgifterne bør muliggøres med henblik på at sikre de nød-

vendige CO2-reduktioner og det ønskede provenu, fx gennem årlige justering  

 Derudover anbefales at afvikle den favorisering af dieselbiler som aktuelt sker via 

brændstofafgifterne, da mere diesel ikke er den rette klimaløsning.  
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Baggrund 

I denne klimabrief præsenterer CONCITO et oplæg til en mulig omlægning af bilafgif-

terne, som hovedsagelig tager udgangspunkt i to aspekter, nemlig:  

 Et forventet politisk ønske om at afskaffe registreringsafgiften og erstatte den 

med årlige afgifter, baseret på et aktuelt udspil fra bilbranchen, FDM, m fl. 1 

 Behovet for at inddrage afgifterne i indsatsen for at nå de klimapolitiske mål-

sætninger for de ikke-kvote-omfattede sektorer. 

Omlægningen tilsigter både at være provenuneutral og bidrage til en gradvis omstilling 

af personbiltrafikken til elbiler og andre mere klimavenlige køretøjer. Desuden skal de 

øvrige vigtige hensyn ved ændringer af bilafgifterne tilgodeses.  

Det er ikke p.t. muligt at beregne de forventede effekter på bilpark, samfundsøkonomi, 

afgiftsprovenu, mv.  En sådan beregning er heller ikke gennemført i oplægget fra bil-

branchen, FDM, m. fl.  Dette må være et element i videre analyser. Derimod opstilles 

forskellige illustrative regneeksempler.  

Notatet indeholder: 

 Baggrund om bilafgifternes rolle og ændringer gennem tiden  

 Forslag til principper for en helhedsorienteret og klimavenlig omlægning af af-

gifterne 

 Konkrete forslag til omlægning 

 Regneeksempler på effekten af omlægninger 

 Forbehold og videre analyser 

 Anbefalinger 

Notatet er udarbejdet af CONCITOs sekretariat med bidrag fra lektor ved RUC, Per 

Homann Jespersen. CONCITOs transportgruppe har givet kommentarer. Konklusioner 

og anbefalinger er dog alene udtryk for CONCITO-sekretariatets vurderinger.  

Vurdering af klimapotentialet 

Klimavenlig transport er en vigtig brik i omstilling mod et lav-emissionssamfund 

Transportsektoren står for over 1/3 af CO2-udledningen fra det endelige energiforbrug i 

Danmark og andelen er voksende2. Personbilerne bidrager med omkring halvdelen. 

Trods et stort salg af relativt energiøkonomiske biler siden 2007, er der ikke sket en 

reduktion i biltransportens samlede udledning i løbet af de seneste år, og der er heller 

ikke udsigt til at transportens udledning vil reduceres væsentligt fremover3.  

 

                                                                    
1
 FDM, Bilbranchen, De Danske Bilimportører, DI 016 ”BEDRE BILER PÅ DE DANSKE VEJE. Principper for 

nye og fremtidssikrede bilafgifter i Danmark” 
2 Energistyrelsens Energistatistik 2014 
3 Energistyrelsen Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2015 

http://bil.di.dk/Nyheder/Pages/BedreBilerpaadedanskeveje.aspx
http://bil.di.dk/Nyheder/Pages/BedreBilerpaadedanskeveje.aspx
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energistatistik_2014.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/danmarks_energi-_og_klimafremskrivning_2015.pdf
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 1990 2005 2013 2020 1990-2020 

Udledninger i alt 69,6 66,6 55,5 43,5 -38 pct. 

Transportsektoren 10,9 13,6 12,2 12,6 + 16 pct. 

Tabel 1 Udviklingen i drivhusgasemissioner fra Danmark incl. fremskrivning til 2020. Kilde: Energi-

styrelsen 2015.
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Denne udvikling harmonerer ikke med det vedtagne politiske mål om at Danmark i 

2050 skal være uafhængig af fossile brændstoffer, også i transportsektoren. 

Dertil kommer at EU-kommissionen i juli 2016 spillet ud med forslag til hvor meget de 

enkelte medlemslande skal bidrage til reduktion af drivhusgasudslip i de sektorer, som 

ikke er omfattet af EU’s kvotesystem, herunder transport. Det sker som led i implemen-

teringen af 2030-rammen for EU’s klima- og energipolitik. Oplægget er, at Danmark 

skal reducere med 39 pct. udenfor kvotesektoren frem mod 2030 i forhold til niveauet i 

2005. Transporten må forventes at skulle bidrage væsentligt til at nå målet for de ikke-

kvote-omfattede sektorer, sammen med landbrug, bygninger og affald.  

Der skal altså snart tages beslutninger om konkrete initiativer og handlingsplaner som 

skal gøre det muligt at opnå betydelige udslips-reduktioner i transportsektoren i de 

kommende år, ikke mindst for personbilerne. Det er i den forbindelse vigtigt at være 

opmærksom på at ændringer i transportsystemerne går trægt, blandt andet fordi bil-

park og infrastruktur kun udskiftes langsomt. Biler der er købt i 2016 vil gennemsnitligt 

set først blive udskiftet efter 2030.  

Der er bred enighed om, at et af de vigtigste elementer i klimaomstilling af transport-

sektoren en vil være en elektrificering, herunder øget udbredelse af el-drevne personbi-

ler.  Det er imidlertid ikke en udvikling, som kommer af sig selv. Der kræves politiske 

tiltag for at overvinde de strukturelle barrierer for udbredelse af elbiler.   

Et af de vigtigste nationale instrumenter for at fremme el-biler og den grønne omstil-

ling af biltransporten i øvrigt, er bilafgiftssystemet. Det er derfor vigtigt, at se nærmere 

på bilafgifterne i lyset af de klimapolitiske mål. 

 

Barrierer og drivkræfter 

De danske bilafgifter 

De danske bilafgifter medvirker til at sikre et betydeligt provenu til dækning af offentli-

ge udgifter. De giver derudover muligheder for at understøtte en række samfundsmæs-

sige hensyn og politiske mål, herunder at begrænse de eksterne omkostninger, der 

opstår ved bilkørsel.  

                                                                    
4 Energistyrelsen Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2015 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/danmarks_energi-_og_klimafremskrivning_2015.pdf
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Bilafgifter er en fælles betegnelse for de afgifter personbiler belægges. Udover brænd-

stofafgifterne omfatter de vigtigste aktuelle bilafgifter:  

 Registreringsafgift 

 Halvårlig ejerafgift for biler registreret efter juli 1997 eller vægtafgift 

 Ansvarsforsikringsafgift 

 Vejbenyttelsesafgift for tunge lastbiler. 

I 2015 gav disse fire afgifter ifølge Skatteministeriet5 et provenu til statskassen på godt 

30 mia. kr., heraf indbragte registreringsafgiften i 2015 knap 18 mia. kr., mens 

ejer/vægtafgiften indbragte knap 11 mia. kr. Bilafgifterne indbringer ca. 10 pct. af det 

samlede årlige afgiftsprovenu til staten.  Provenuet er væsentligt lavere i dag end for 10 

år siden på grund af ændrede regler og rabatter. Udover bilafgifterne kommer der årligt 

ca. 16 mia. kr. ind i benzin- og dieselolieafgifter. Benzinafgiftens andel har været vigen-

de i takt med at dieselbiler har vundet stærkt indpas i personbilparken. 

Afgifterne har stor økonomisk betydning for bilkøbere og –ejere, og de indvirker der-

med også på bilparkens størrelse og sammensætning. Det relativt høje bilafgiftsniveau 

har historisk medvirket til, at Danmark har et lavere bilejerskab, er mindre bilafhængigt 

og har en personbilpark med lavere CO2-udledning end i mange andre lande. 

Samtidig har Danmark kunnet opretholde et højt niveau af velfærd og en mobilitet med 

bil, der ligger over EU-gennemsnit6, mens antallet af ulykker stadig ligger i den lave 

ende. Trods afgiftstrykket er bilparken aktuelt i vækst og bilsalget sætter rekorder7. 

Figur 1. Personkilometer i bil per år (2013). Kilde: EU-kommissionen, 2015) 

                                                                    
5 Skatteministeriets provenuoversigt 2016 
6
 EU-kommissionen 2015 ”EU Transport in figures”. Statistical Pocketbook  

7 Nyt Fra Danmarks Statistik Juni 2016 Bilsalget er fortsat meget højt 
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http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2009-2016
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20853
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 Der er bred enighed om, at bilafgiftssystemet i dag langt fra er indrettet optimalt til at 

fremme de hensyn til trafiksikkerhed, miljø, klima og samfundsøkonomi som afgifterne 

ideelt burde understøtte. Og den nuværende indretning af afgifterne løfter slet ikke 

opgaven med at få den grønne omstilling af bilparken skubbet i gang. Der er altså be-

hov for ændringer. 

Hidtidige omlægninger af afgifterne 

Der er gennem årene – med forskellige formål - gennemført større og mindre justerin-

ger af bilafgiftssystemet og de dertil hørende satser.  

Den årlige afgift, som tidligere var beregnet ud fra bilens vægt, blev i 1997 erstattet af 

grøn ejerafgift (for nye biler), som afspejler brændstofforbruget.  

Registreringsafgiften er som udgangspunkt alene beregnet ud fra bilens værdi. Da vær-

dien ikke nødvendigvis afspejler bilens eksterne og samfundsmæssige effekter er der 

dog indført forskellige ordninger, som modificerer dette udgangspunkt noget.   

Der blev således i 2007 indført fradrag i afgiften for, hvad der dengang fremstod som 

lavt brændstofforbrug. Grænsen blev sat ved 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for die-

selbiler. Rabatten er skæv i den forstand, at biler, der kører længere på literen end 

grænsen får en rabat på 4.000 kr. pr km/literen, mens biler, der kører kortere ’kun’ straf-

fes med 1.000 kr. pr. km/literen. Siden 2007 er der kommet mange benzin- og diesel 

biler på markedet, som er mere energieffektive og langt de fleste biler opnår nu ’auto-

matisk’ rabat.  

Ændringerne i 2007 har medvirket til, at der kommet mange små lette biler i Danmark, 

som har noget lavere energiforbrug pr. bil, men også en lidt ringere sikkerhed end gen-

nemsnittet for EU8. Siden 2013 har der dog rent faktisk været en stærkere vækst i de 

tungere bilklasser herunder i SUV-segmentet9, formentlig støttet af øget leasingandel.   

Senest, i november 2015 blev den højeste registreringsafgiftssats for personbiler nedsat 

fra 180 pct. til 150 pct.10 med begrundelse om at øge arbejdsudbuddet og fremme ad-

gangen til familievenlige og trafiksikre biler. Det stimulerer salg af store biler yderligere. 

Frem til 1. januar 2016 var el-biler fritaget for registreringsafgift. Denne fritagelse er 

afskaffet idet der gradvis indføres værdibaseret registreringsafgift for el-biler frem mod 

fuld indfasning i 2020, startende med 20 pct. i 2016. Der er kun solgt 172 elbiler i første 

halvår af 2016, mod 1.203 i samme periode 2015 (inden ’Tesla-boomet’ i efteråret). 

De allerseneste afgiftsændringer har altså gjort dyre biler billigere, mens de nærmest 

har sat elbilsalget i stå.  

                                                                    
8 ETSC 2016, “Ranking EU Progress on Road Safety". 10th Road Safety Performance Index Report”. Euro-

pean Transport Safety Council, June 2016 og ETSC 2016, “How safe are new cars sold in the EU?” ETSC 

(2016), PIN Flash Report 30, How safe are new cars sold in the EU? 
9
 Nyt fra Danmarks Statistik, januar 2016 ”Store biler vinder ind på bekostning af de små” 

10 105 % af afgiftsværdien op til 82.800 kr. og 150 % af resten 

http://www.etsc.eu/pin
http://www.etsc.eu/pin
http://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-Flash-30-Final.pdf
http://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-Flash-30-Final.pdf
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=25875
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Fremadrettet omlægning af afgifterne  

Der er som nævnt bred enighed om at bilafgiftssystemet ikke er indrettet optimalt. 

Mange at de hidtidige ændringer i afgiftssystemet er imidlertid indført ad hoc. Der er 

klart behov for samlede ændringer i afgiftssystemet, og der er fremsat flere forskellige 

forslag hertil.  

En model, der har været stærkt fremme, er at omlægge afgifterne fra faste til variable 

afgifter, dvs. fra registrerings- og årlig afgift til en afgift som følger kørslen og de der-

med følgende eksternaliteter (roadpricing e.l.).Dette vil kunne mindske velfærdstabet i 

forbindelse med afgifterne og udgøre en mere målrettet regulering af eksterne effek-

ter, herunder luftforurening og CO2-udslip11. En sådan model har CONCITO bakket op 

om ved flere lejligheder. Der er dog for nærværende ikke politisk tilslutning til en sådan 

omlægning, som også indtil videre har vist sig vanskelig et gennemføre i praksis.  

Mere aktuelt er der fremlagt et forslag fra Bilbranchen, Importørerne, DI og FDM om at 

afskaffe den værdibaserede danske registreringsafgift.  I branchens oplægt foreslås 

registreringsafgiften omlagt til en årlig afgift, der er baseret på objektive tekniske krite-

rier, herunder CO2-udledning12.   

Forslaget sigter bl.a. på at fremme mere sikre og energiøkonomiske biler og dertil redu-

cere en række uhensigtsmæssigheder og forskelsbehandling i forbindelse med opkræv-

ning af bilafgifterne. Derudover indgår en reduktion i afgifterne i forslaget, som yderli-

gere vil fremme salget af nye biler. Visse elementer i dette forslag synes at have politisk 

opbakning aktuelt.  

Som påpeget af bl.a. Klimarådet er der imidlertid også behov for en markant justering 

af afgifterne (fx den indførte afgiftsbelægning af elbiler og el-hybrider) hvis afgifterne 

skal understøtte realiseringen af de klimapolitiske mål for transportsektoren13. Som 

afgifterne er indrettet i dag, ser de nærmere ud til at blokere for den nødvendige elek-

trificering. Klimarådet har foreslået at fritage el-bilers batterier for registreringsafgift, 

uden i øvrigt at ændre grundlæggede ved principperne for den eksisterede afgift.  

Der er derudover en række andre vigtige negative effekter af biltransporten som en 

omlægning af afgifterne bør hjælpe med at råde bod på, herunder indtrængningen af 

dieselbiler på personbilmarkedet, som ikke har nogen reel miljømæssig begrundelse. 

Flere lande er i gang med at justere favoriseringen af dieselbiler14. 

En ny afgiftsmodel 

Udgangspunktet for nærværende notat er en forventning om at registreringsafgiften i 

sin nuværende form fra politisk side ønskes afskaffet i tråd med forslaget fra bilbran-

chen, FDM mfl. Notatet sigter mod at forbedre dette udspil fra et klimamæssigt syns-

punkt. 
                                                                    
11 Trængselskommissionen 2013 ” Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden”. Betænkning 1539, Ho-
vedrapport og De Økonomiske Råd ”Økonomi og Miljø 2013. Energi og klimapolitik, Bilbeskatning, ulykker 
og miljø og Affald” 
12

 FDM m fl 2016 ”BEDRE BILER PÅ DE DANSKE VEJE. Principper for nye og fremtidssikrede bilafgifter i 
Danmark” 
13 Klimarådet ”Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger” Maj 2016 
14

 Transport & Environment: Will Ireland be next to close the diesel-petrol tax gap? 

http://www.trm.dk/da/publikationer/2013/traengselskommissionens-betaenkning-og-sammenfatning
http://www.trm.dk/da/publikationer/2013/traengselskommissionens-betaenkning-og-sammenfatning
http://www.dors.dk/vismandsrapporter
http://www.dors.dk/vismandsrapporter
http://www.fdm.dk/filer/Bedre_biler_p___de_danske_veje_WEB.pdf
http://www.fdm.dk/filer/Bedre_biler_p___de_danske_veje_WEB.pdf
http://www.klimaradet.dk/da/rapporter/afgifter-der-forandrer
https://www.transportenvironment.org/news/will-ireland-be-next-close-diesel-petrol-tax-gap
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Udspillet fra bilbranchen introducerer det grundlæggende rimelige princip, at afgifterne 

bør fastlægges ud fra objektive tekniske kriterier frem for bilens værdi, herunder fx ud-

slip af CO2. Dette princip er i tråd med omlægninger i afgifterne som er foretaget i en 

række andre lande, herunder Norge, Finland og Holland. Et sådant princip gør det mu-

ligt at målrette afgifterne med et klarere sigte, herunder mod klimapolitiske mål.  

Det er imidlertid afgørende, at en omlægning af bilafgifterne ses i en bredere sammen-

hæng og gennemføres med omtanke i forhold til netop klimamål og andre samfunds-

hensyn.  De seneste års udvikling i afgifterne betyder, at privatbiler bidrager i stadig 

mindre grad til den samfundsøko0nomiske balance uden at transportens udslip af CO2 

reelt er reduceret. Dette må der rettes op på.  

At en afgift er differentieret efter CO2-udledning betyder ikke nødvendigvis, at den 

realiserer et politisk CO2-mål. Det afhænger bl.a. også af det faktiske niveau for afgif-

ten.  

At sænke bilafgifterne yderligere vil ikke mindst være at spille sig et vigtigt klimapolitisk 

kort af hænde. Der er derfor behov for en noget anderledes udformet model, som ikke 

modarbejder klimamålene, men tværtimod understøtter dem.  

Elbiler som strukturel udfordring 

En aktuel omlægning af afgifterne skal også bidrage til at løse den strukturelle udfor-

dring, det er at fremme elektrificering af bilkørslen. Elbiler er aktuelt det mest perspek-

tivrige alternativ til fossilt drevne biler og de aktuelle og kommende klimamål vil ikke vil 

kunne nås uden en betydelig satsning på elbiler. Elbiler omfatter i princippet også biler 

der kører på brint. Brintbilerne er imidlertid stadig fritaget for registreringsafgift og er 

dermed ikke aktuelt udfordret af afgiftssystemet. 

En elmotor er som udgangspunkt væsentlig mere energieffektiv end en forbrændings-

motor og derudover kan elbiler spille godt sammen med den danske satsning på at pro-

ducere og distribuere klimavenlig el fra fluktuerende kilder som vind og sol.  

Elbiler har imidlertid endnu ikke - trods fritagelse for registreringsafgiften i en årrække - 

fået en væsentlig markedsandel i Danmark. Det skyldes en række forhold såsom: 

 Dyrere købspris, som primært skyldes, at elbiler stadig produceres i relativt små 

serier, hvor batterierne udgør en væsentlig omkostning 

 En typisk kortere rækkevidde i forhold til biler på benzin og diesel 

 Langsommelig opladning i forhold til at optankning med benzin og diesel. 

 En utilstrækkelig ladeinfrastruktur 

 Usikkerhed om godtgørelse for elafgift elbiler (virksomhedsordningen). 

Det indebærer, at der optræder strukturelle barrierer for introduktionen af elbiler.  

Nogle af barriererne forventes ganske vist at blive reduceret i løbet af de kommende år i 

takt med at bilproducenterne udvikler flere el-modeller og at markedet udvides. Det 

forventes således, at elbiler vil blive noget billigere i de kommende år og at batterierne 

sideløbende hermed vil blive mere effektive. Endelig forventes det, at hurtigopladere 

bliver mere udbredte.  
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Udviklingen i disse faktorer er imidlertid usikker og løsningen kan ikke alene afvente 

markedsudviklingen, hvilket bl.a. fremgår klart af Klimarådets analyser15. 

Der er derfor brug for afgiftsincitamenter hvis den nødvendige omstilling til el-biler skal 

indledes i de nærmeste år sådan som det vil kræves for at nå de klimapolitiske mål, her-

under kommende mål for de ikke-kvoteomfattede sektorer.  

Det internationale energiagentur IEA påpegede ved COP21 i Paris, at 20 pct. af alle kø-

retøjer skal være elektrificeret i 2030, hvis der skal være håb om at holde den globale 

temperaturstigning under 2 grader16. Skulle dette opnås i Danmark, ville det kræve at 

der var over en halv million elbiler i elbilparken i 2030.  

Det netop udmeldte EU-mål for de ikke-kvoteomfattede sektorer i Danmark på 39 pct. 

reduktion i forhold til 2005 niveau vil ifølge Klimarådet forudsætte et endnu større gen-

nemslag af såkaldte ’nul-emissionsbiler’ (reelt elbiler), nemlig op mod en million eller 

flere, afhængig af hvordan målet nærmere udmøntes.  

Omstilling af bilparken i en sådan størrelsesorden kan ikke realiseres uden væsentlige 

nye initiativer, herunder ændringer i afgiftsstruktur- og niveau. 

Anbefalinger 

Der bør fastlægges et sæt grundlæggende principper for en nyindretning af bilafgifter-

ne. Principperne skal dels muliggøre realisering af de langsigtede mål og dels kunne 

opnå politisk tilslutning på den kortere bane. Principperne skal derefter udmøntes i en 

konkret afgiftsreform. 

Grundlæggende principper 

Principperne for omlægning af bilafgifterne bør være at: 

1. Erstatte en værdibaseret afgiftsmodel med en model baseret på bilens objektive tekno-

logiske præstationer ift. klima, miljø, sikkerhed, mv. 

Denne generelle løsningsmodel skal aktuelt tilgodese realiseringen af de øvrige mål og 

principper. Princippet er at afgifterne skal afspejle bilernes præstationer i henhold til 

objektive tekniske kriterier frem for værdi. De objektive kriterier kan omfatte klimapå-

virkning, miljøbelastning, og sikkerhed.  Dermed undgås, at biler som er dyre på grund 

af avanceret teknologi til fremme af sikkerhed og klimahensyn beskattes særligt hårdt. 

Ifølge EU-regler kan medlemslandede frit fastlægge afgifter ud fra fx miljøhensyn, så 

længe der ikke diskrimineres ift. lande eller mærker 17. 

 

 

                                                                    
15 Klimarådet ”Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger” Maj 2016 
16 Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change & Call to Action. Formuleringen af dette afsnit 
er ændret ift. tidligere version, hvor det fremstod som om Danmark havde forpligtet sig på erklæringen, 
hvilket beroede på en misforståelse. 
17 EU-Kommissionen: Frequently Asked Questions on Passenger car related taxation 

http://www.klimaradet.dk/da/rapporter/afgifter-der-forandrer
http://newsroom.unfccc.int/media/521376/paris-electro-mobility-declaration.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/faq/taxation/faq_cartax_en.htm
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2. Understøtte de klimapolitiske mål i transportsektoren, både de danske og Europæiske 

mål for både 2030 og 2050, frem for at modarbejde dem og herunder at overvinde de struk-

turelle barrierer for udbredelsen af elbiler.  

Dette princip følger af den bundne opgave med grøn omstilling af transporten som sæt-

tes af de Europæiske og nationale klimamål, hvor afgifterne vil udgøre en meget vigtig 

krumtap for realiseringen. Omlægningen skal pege frem mod en bilpark der er uaf-

hængig af fossil energi seneste i 2050. Dette må nødvendigvis inkludere bidrag til at 

overvinde den strukturelle barriere for elektrificering af transporten gennem fremme af 

elbiler. 

3. Begrænse øvrige eksterne effekter af transport, herunder anlæggelsen af en samlet livs-

cyklusbetragtning som understøtter omstilling mod en globalt bæredygtig verden med 

cirkulær økonomi. 

Dette princip skal tilgodese behovet for at begrænse øvrige eksterne effekter af bilejer-

skab og -kørsel (luftforurening, ulykker, ressourceforbrug mv.).  Der bør ikke alene ta-

ges højde for lokale effekter i Danmark, men også globale effekter som følge af res-

sourceforbrug i et livscyklusperspektiv, herunder ved produktion af biler.  Emissionerne 

fra de livscyklus faser som ikke udgøres af selve brugen af bilen (herunder produktion af 

en ny bil) kan udgøre helt op til 25- 30 pct. af bilens samlede belastning i sin levetid18. 

Den aktuelle favorisering af dieselbiler gennem brændstofafgifterne bør derudover 

afvikles. 

4. Sikre et tilstrækkeligt statsligt afgiftsprovenu (som udgangspunkt neutralitet). 

Dette princip vedrører den økonomiske balance. Som udgangspunkt bør omlægning af 

afgifterne kunne ske uden at belaste statsfinanserne. Evt. ønsker om at reducere af-

giftstrykket indgår ikke som princip i selve modellen. Det er dog ikke muligt at foretage 

en beregning af de samlede effekter på statens provenu indenfor rammerne af denne 

klimabrief. 

5. Understøtte mobiliteten uden at skabe et væsentligt mere privatbils-afhængigt sam-

fund. 

Dette princip tager højde for at afgiftsniveau og - system indvirker på mobiliteten i for-

hold til bilejerskab og -brug.  Det bør ikke være et mål at begrænse mobiliteten, men 

heller ikke at fremme en større grad af strategisk bilafhængighed end i dag. Fremme af 

kollektiv trafik, cykling og deleløsninger bør også understøttes som led i en samlet stra-

tegi for grøn omstilling i transporten. Afgiftomlægninger bør ikke fremme bilismen 

yderligere på bekostning af andre transportformer. 

6. Indlægge fleksibilitet i systemet, så det kan tilpasses udviklingen i teknologier, adfærd 

og ændrede politiske mål. 

Dette princip betyder, at det skal gøres beslutningsmæssigt og administrativt mere 

enkelt at ændre afgiftssatser i takt med væsentlige teknologiske fremskridt eller nye 

politiske mål, fx gennem aftaler om årlige justeringer. 

                                                                    
18 CONCITO (2010): Forbrugernes klimapåvirkning 

http://concito.dk/files/dokumenter/artikler/rapport-_forbrugerens_klimapaavirkning_udgivelser_21_3706498019.pdf
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Vigtige elementer i model for afgiftsomlægning med ny årlig afgift  

I forhold til at aktuelle udspil fra bilbranchen, FDM, m.fl. bør en sådan omlægning modi-

ficeres så den indrettes med følgende fire elementer:  

1. En ny årlig afgift, der nedjusteres over bilens levetid.  

Der etableres en årlig afgift, som i hovedsagen træder i stedet for registreringsafgiften. 

Afgiftsniveauet sættes så den samlede strukturelle afgiftsbelastning på bilejerskab for-

bliver nogenlunde uændret i forhold til den nuværende situation med høj registrerings-

afgift.  Afgiften beregnes ud fra objektive kriterier for bilens teknologiske præstationer, 

herunder særligt udslip af CO2. Overgangsordninger vil være nødvendige og behandles 

i et senere afsnit. 

I forbindelse med denne afgiftsomlægning skal det samtidig sikres, at bilejeren har et 

incitament til at vedligeholde sin bil og dermed udskyde købet af en ny bil, idet det som 

nævnt kræver betydelige ressourcer at producere nye biler. Op mod en tredjedel af en 

bils samlede klimabelastning ligger i andre faser end brugen af bilen, især udvinding af 

råvarer samt bilproduktion, som samlet kan give anledning til op mod 15 ton CO2e19.  

Afgiften kan ikke aktuelt fastlægges ud fra den faktiske produktionsudledning, som 

ikke måles efter standardiserede metoder, men defineres ved et andet objektivt mål, 

som fx kan inkludere bilens vægt. 

Omvendt kan der også være ulemper forbundet med at fastholde en ældre bilpark og 

dermed udskyde indfasning af biler med nye innovationer, som kan medføre lavere 

samlet emission. Der bør derfor stadig være incitament til at udskifte bilen, når det 

samlet set er mest hensigtsmæssigt.  En personbil har en gennemsnitlig levetid på godt 

15 år, og det foreslås at trappe afgiften ned til et plateau efter 10 år, hvor niveauet fast-

holdes. Dermed opnås større statsfinansiel sikkerhed for at provenuet dækkes ved en 

omlægning af afgifterne. Samtidig bliver bilen gradvis billigere at beholde indtil et vist 

niveau, hvilket øger incitamentet til vedligeholdelse og kan modvirke for tidlig skrot-

ning.  

2. Stigende afgifter på fossilt drevne biler eller lempelser for elbilers batterier. 

For at sikre, at der sker en omstilling af personbilparken til elbiler eller andre klimaven-

lige teknologier, vil det være nødvendigt at indføre og fastholde en stærk differentie-

ring over en årrække. En måde at opnå det på, som ikke underminerer afgiftsbasen, vil 

være at øge afgiften på fossile biler frem mod 2030. En gennemsnitlig personbil har en 

levetid på godt 15 år, hvorfor salg af biler drevet af fossile brændsler bør være afviklet i 

god tid inden 2035, hvis målet i 2050 skal nås.  

Ved at etablere en afgift på fossilt drevne biler, der gradvist øges år for år, vil der løben-

de gives større incitament til at anskaffe/skifte til elbiler eller andre klimavenlige tekno-

logier. Samtidig vil en stigende afgift på fossilt drevne køretøjer sende et klart signal til 

markedet om, at der skal ske en omlægning væk fra fossil energi.  

                                                                    
19 CONCITO (2010): Forbrugernes klimapåvirkning 

http://concito.dk/files/dokumenter/artikler/rapport-_forbrugerens_klimapaavirkning_udgivelser_21_3706498019.pdf
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Frem for at fritage elbiler helt eller delvis for årlig afgift kan disse altså fremmes ved at 

de fossilt drevne biler belægges med gradvis højere afgift. Kriteriet kan fastlægges ud 

fra det direkte energiforbrug med fossil energi. 

En alternativ mulighed for at opnå mere direkte fremme af elbiler kunne være at fritage 

batterier til el-biler for den gældende registreringsafgift, som bl.a. forslået af Klimarå-

det20. Fritagelsen kunne fastlægges som et fast beløb pr kWh batterikapacitet fx 2.000 

kr. kWh, som løbende nedjusteres i takt med at den gennemsnitlige batteripris falder. 

Det må herunder løbende vurderes om bilproducenterne evt. udnytter regelen til at 

misrepræsentere batteriets kapacitet for at udnytte afgiftsreduktionen.  En afgiftsre-

duktion af den art vil også medvirke til at fremme el-hybridbiler med større batteri og 

dermed fremme større el-andel i kørslen. Endelig vil en lavere pris for batterier også 

reducerede usikkerheden omkring dette moment i brugtbilsmarkedet.    

Fuld fritagelse for batteriet vil være endnu mere effektivt, men tilgodeser ikke princip-

pet om at afgiftsbelægge emission i forhold til et produktionsbidrag.   

En yderligere - mere ad hoc præget – mulighed kunne være at udskyde indfasningen af 

fuld registreringsafgift for elbiler.  Det nuværende 2016- niveau kunne for eksempel 

fastholdes i en årrække mens den teknologiske udvikling med forventet billiggørelse 

slår igennem, indtil salget har nået et vist niveau (fx 25.000 solgte elbiler). Når dette 

niveau er nået Indføres næste afgifts niveau, og så fremdeles. Tilgangen ville være mere 

fleksibel end den nu gældende ordning, som er indført uden at der er taget højde for 

dynamikken i, hvordan el-bil markedet fungerer og modnes. 

3. Mindre registreringsafgift, der afspejler CO2-udledning.  

Den nuværende høje registreringsafgift har gennem tiden haft en væsentlig betydning 

for bilparkens sammensætning i Danmark.  Det anbefales, at der under alle omstæn-

digheder bibeholdes en mindre registreringsafgift, som tilskynder til klimavenlige valg i 

købssituationen. Også en elbil medfører en væsentlig klimabelastning bl.a. ved produk-

tion. Den nuværende struktur med en høj registreringsafgift og en lav halvårlig ejeraf-

gift betyder, at den typiske forbruger er fokuseret på købspris inkl. afgift frem for at 

vurdere den samlede omkostning pr. km over bilens levetid. En mindre registreringsaf-

gift differentieret efter CO2-udledning vil stadig have indflydelse på forbrugerens valg 

af teknologi og biltype ved købet.  

Ud fra den betragtning, at produktionen af en ny personbil udleder adskillige tons CO2, 

er det relevant at fastholde en mindre registreringsafgift, der så vidt muligt modsvarer 

denne produktionsudledning. Ydermere kan en registreringsafgift differentieret efter 

bilernes CO2-udledning per km give et klart incitament til valg af klimavenlig teknologi. 

Da det præcise tal for udledning fra produktionen af de enkelte bilmodeller ikke dekla-

reres i dag vil det være nødvendigt at anvende en tilnærmet værdi fx baseret på bilens 

vægt. 

                                                                    
20 Klimarådet ”Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger” Maj 2016 

http://www.klimaradet.dk/da/rapporter/afgifter-der-forandrer
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4. Ændret beskatningsforhold mellem diesel- og benzinkørsel.  

Det har tidligere været opfattelsen at dieselkøretøjer på grund af højere energieffektivi-

tet er mere ’grønne’ end benzinbiler.  Som følge af den teknologiske udvikling er for-

skellen hvad angår energieffektivitet i dag mindre markant.  Desuden har de forure-

ningsmæssige effekter af dieselkøretøjer med udslip af partikler og NOx udviklet sig 

værre end forventet og har desuden vist sig yderst vanskelige at kontrollere. Der er 

næppe noget grundlag for at fremme dieselkøretøjer som mere miljø- og klimavenlige.   

En mulighed for at tage højde for dette er ved at justere brændstofafgifterne. De spiller 

naturligvis også en rolle for økonomien og vil påvirke købsadfærd og brugsmønster. 

Afgiften på diesel er lavere end på benzin både i forholdt il volumen og energiindhold. 

Benzinafgiften er omkring 457 øre/liter mens diesel 341 øre/liter dvs. 25 pct. lavere ift. 

volumen, og 32 pct. i forhold til energiindhold (begge inklusive CO2-afgiftselement).  

I nogle lande, hvor der findes en lignende differentiering, er man angiveligt i gang med 

at overveje eller gennemføre en udjævning, fx i Irland, hvor planen er at lade dieselafgif-

ten stige til benzinafgiftens niveau over en indfasningsperiode på 5 år. Udover udjæv-

ningen mellem benzin og diesel kan tiltaget også generere et vist merprovenu. OECD 

har anbefalet en sådan udligning ud fra overvejelser om at de eksterne effekter ved 

diesel ikke er lavere end for benzin21.  

Et alternativ kan være at ændre på de årlige afgifter, herunder øget udligningsafgift for 

dieselbiler. 

Om afgiftens nærmere udformning  

Afgifterne skal baseres på objektive tekniske kriterier frem for bilens værdi. Udgangs-

punktet kan umiddelbart være bilens CO2 udslip pr km i henhold til definerede standar-

der og certificering. Denne kan for elbiler sættes til 0 (nul) g/km da strømmen omfattes 

af EU-kvoteordning som ikke udløser øgede emissioner eller den kan alternativt fast-

sættes og reguleres ud fra emission fra den konkrete danske el-energisammensætning. 

 Det er hensigtsmæssigt at operere med en progressiv skala, således at store motorer 

kommer til at betale en betydelig afgift og ligeledes at biler med høj CO2-udledning vil 

blive ramt af en højere afgift, hvis man vil opretholde den differentiering, der allerede 

findes i dag mellem de små energiøkonomiske biler og de store energiforbrugende bi-

ler.  

Det vurderes dog at forskellen i CO2-udledning ikke er tilstrækkelig til alene at afspejle 

denne forskel. Værdier for CO2-udledning/km er desuden behæftet med stor usikker-

hed hvad angår den reelle klimaeffekt. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at tage et 

yderligere kriterium i anvendelse, hvilket forslås at være vægten.  Afgiften bestemmes 

altså af CO2 udledning i g/km samt motorstørrelse og/eller vægt.  

Et lignende grundlag er valgt i Norge, hvor man også har ændret principper for bilafgif-

ter fra værdi til objektive kriterier. Den norske model benytter også vægt som kriterium. 

De norske erfaringer kan med fordel indgå i en grundigere dansk kortlægning af, hvor-

                                                                    
21 Transport & Environment:”Will Ireland be next to close the diesel-petrol tax gap?” 10. august 2016. 

https://www.transportenvironment.org/news/will-ireland-be-next-close-diesel-petrol-tax-gap
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dan en afgift på basis CO2-udledning og motorstørrelse kan skrues sammen så den 

både sikrer begunstigelse af de mest klimavenlige køretøjer og det ønskede provenu. 

Der kan også indlægges kriterier i forhold til sikkerhed. For nyere biler kan det fx sikker-

hedsklasse. In indirekte mål kan være bilens vægt. 

Endelig kan det overvejes at inddrage krav der relaterer sig til emissioner af andre kom-

ponenter end CO2, herunder NOx og partikler.  

Behov for yderligere analyse 

Ændring af afgifterne vil have konsekvenser for provenu (statsfinanser), for værdien af 

de eksisterende biler og dermed for brugtbilsmarkedet.  En afskaffelse af registrerings-

afgift som erstattes med en udjævnet årlig afgift vil umiddelbart medføre et betydeligt 

provenu- og værditab de første år.  Provenutab mv. kan til dels udjævnes gennem over-

gangsordninger og til dels gennem satsforskydninger af afgifter herunder også brænd-

stofafgifterne. For eksempel kunne nye bilkøbere i en overgangsperiode forpligtes til at 

lægge en flere årsafgifter samlet ved købet, i en takt som aftrappes over tid indtil der 

kun betales første års afgifter. Det er nødvendigt at analysere dette nærmere og opstil-

le løsninger i forbindelse med en konkret udformningsløsning. 

En voksende del af bilparken anskaffes i dag via leasingordninger. Dette påvirker også 

provenuet i nedadgående retning. Vurderingen af dette afhænger af hvilke forudsæt-

ninger der lægges til grund. Hvordan en ny afgiftsmodel spiller sammen med leasing 

markedet og vice versa bør også analyseres nærmere.   

Endelig er der behov for at specificere hvordan fleksibilitet kan udformes mest hen-

sigtsmæssigt. Herunder i hvilket omfang der kan defineres faste trin for udrulning af en 

ny afgiftsmodel, og i hvilet omfang der er behov for fx årlige justering af satser ud fra en 

vurdering af udviklingen. For muligheden for en relativt hyppig justering taler usikker-

heden om udviklingen på bilmarkedet og effekten af afgiftsændringer. I mod taler øn-

sket om at undgå køberusikkerhed og store udsving i værdien af den eksisterende bil-

park og påvirkning af mobiliteten. 

Regneeksempler  

I det følgende gives nogle regneeksempler, som skal illustrere nogle effekter af at æn-

dre afgifterne i retning af den angivne justerede model i forhold til indkøbsprisen samt 

totaløkonomien for ejerskabet for udvalgte biler over 15 år. Regneeksemplerne beskri-

ver ikke idealløsninger fra et klimasynspunkt, men illustrerer principperne. 

Det bemærkes, at der er regnet på afgifter for udvalgte biltyper som i praksis kan have 

meget forskelligt udstyr og priser og at der kan være biler i de anvendte klasser, der 

ikke har samme forhold. Desuden bemærkes, at det ligger ud over rammerne for dette 

notat at vurdere præcis, hvordan afgifterne skulle indrettes for at opnå en provenuneu-

tral effekt. Erfaringer med omlægningen af registreringsafgiften i 2007 viser, at selv 

avancerede modeller til forudsigelse af provenuet er forbundet med meget store usik-

kerheder.  

Figur 2 viser prisen på en Peugeot 308 over 15 år med den nuværende registreringsafgift 

betalt over et 7-årigt lån. Dette giver et øjebliksbillede af et typisk bilkøb med det nuvæ-
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rende afgiftssystem. Figur 3 viser Peugeot 308 med en kraftigt reduceret registrerings-

afgift og en ny årlig afgift som angivet i modellen ovenfor.  

Den årlige afgift er beregnet ud fra en samlet set provenuneutral reduktion af registre-

ringsafgiften og indførelse af en årlig afgift betalt over 15 år. 10 pct. af afgiften betales 

ved køb af køretøjet, mens resten fordeles ud på en 15-årig periode og løbende ned-

trappes. Brændstofudgiften er beregnet ud fra en gennemsnitlig kørsel på 20.000 km/år 

med nutidspriser på 10,60 kr./l. for benzin og 2,19 kr/kWh for el. Udgifter til reparationer 

og vedligeholdelse er ikke medtaget.  

Forskellen mellem modellerne er i praksis ikke stå stor, hvis man – som det sker i figu-

rerne - tager højde for at bilkøb og afgift i dag finansieres ved lån, der som er udjævnet 

over en syv års periode.  

En mulighed til yderligere at øge incitamentet til at beholde og vedligeholde bilen efter 

de år ville være at øge afgiften de første år og udfase den tidligere. 

Figur 2: Peugeot 308 med det nuværende afgiftssystem.  

Figur 3: Peugeot 308 med nye principper for et nyt afgiftssystem. 
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Samme omlægning er beregnet for en række øvrige udvalgte bilmodeller for at skabe 

et samlet overblik over omkostninger ved køb af personbiler ved forskellige afgiftssy-

stemer.  

Forholdet mellem omkostningstyperne varierer mellem bilstørrelser og modeller og i 

høj grad mellem fossile biler og elbiler. De små biler betaler meget lidt i afgifter på 

grund af rabatter mm. og har relativt set langt de største omkostninger til brændstof, 

mens størstedelen af de samlede omkostninger for større biler udgøres af afgifter. Elbi-

lerne er dyre i anskaffelse, men har lave brændstofomkostninger og afgifter.  

Figur 4 viser de samlede omkostninger i nutidsværdier for en række bilmodeller med en 

omlægning af den nuværende registreringsafgift til en årlig afgift. For elbilerne vises 

også omkostningen med fuld indfasning af afgifter i 2020, med et indregnet prisfald på 

4 pct. om året22. 

 

Figur 4: Udvalgte modellers samlede omkostninger over 15 år ved omlagt afgift. Figuren viser om-

kostninger for de udvalgte modeller baseret på det nuværende afgiftsniveau. For elbilerne vises 

også omkostningerne baseret på afgifter på elbiler som er fuldt indfaset i 2020 med nuværende 

vedtaget lovgivning. Effekten af den foreslåede afgift er størst for de dyrere el-bil modeller, som 

bliver noget billigere end med den nu påtænkte afgiftsindfasning. Klammer angiver de biler som 

umiddelbart sammenlignes. 

 

Ved fuld indfasning af den vedtagne afgift på elbiler vil der i 2020 ikke være udsigt til 

større elbilsalg, på trods af et betydeligt prisfald, som følge af den teknologiske udvik-

ling. Afgiften vil særligt fjerne incitamentet til at købe større elbiler, der kører længere 

på en opladning, da disse rammes relativt hårdere af en afgift.   

                                                                    
22 Priserne på elbiler falder løbende i takt med, at batteripriserne billiggøres betydeligt i takt med at pro-
duktionen udvides. Om end der er usikkerhed i fremskrivningen vurderes det realistisk at benytte samme 
forudsætninger som Skatteministeriets priseksempler.  
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Hvis man, i en sådan model, vil gøre det attraktivt at købe elbiler, er man nødt til at 

kompensere for den meget højere købspris gennem afgifterne, som forslået i afgifts-

modellens andet element ovenfor.  Her skal man også indregne, at købsprisen for elbi-

ler forventes at falde i løbet af de kommende år.  

Det fremgår ovenfor, at både olie- og elprisen spiller en betydelig rolle for den samlede 

omkostning for køretøjer. Udviklingen for disse priser er meget usikker, men ikke desto 

mindre en vigtig faktor at tage højde for, da den kan afgøre om en klimavenlig teknolo-

gi er prismæssigt konkurrencedygtig eller ej.  

Usikkerheden omkring de fremtidig priser på el og olie giver derfor behov for at indrette 

et nyt afgiftssystem fleksibelt, således at det er muligt at lave justeringer, der sikrer en 

fortsat fremme af klimavenlige teknologier, fx i tilfælde af stigninger i elprisen eller 

voldsomme fald i benzin- og dieselpriser.   

Figur 5-6 viser stigningen og faldet i den samlede omkostning for udvalgt bilmodeller 

(for sammenligelige hhv. fossil og elbil) med den foreslåede afgiftsmodel. Det er her 

antaget at den årlige afgift på biler med forbrændingsmotor vokser med 5 pct. om året. 

 For VW up! og VW e-up! (figur 5) vil det med en sådan begrænset justering fra omkring 

år 2033 være decideret fordelagtigt at købe en mikro-elbil, ud fra en rent økonomisk 

betragtning. 

 

Figur 5: Samlede omkostninger ved en VW up! og VW e-up! med ændrede afgifter og prisfald i 2020-
2040. 
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For e-Golf, vil vendepunktet komme nogle år tidligere sammenlignet med en almindelig 

Golf (figur 6).  Ved sammenligning af BMW i3 og Peugeot 308 gør dette sig gældende 

flere år før (ikke vist). 

Figur 6: Samlede omkostninger for VW Golf og e-Golf med ændrede afgifter og prisfald i 2020-40 

 

I luksus-klassen, hvor vi sammenligner Tesla S 70D og Audi A6, opnås derimod ikke 

konkurrencedygtighed før omkring 2040. Der er derfor behov for yderligere afgiftsju-

steringer og/eller teknologispring især for de større elbiler, hvis de skal forventes at få et 

gennembrud tidligere.  

Figur 7: Samlede omkostninger for Tesla S og Audi A6 med ændrede afgifter og prisfald i 2020-2+40 

 

Eksemplerne illustrerer, at et ændret afgiftssystem og herunder en voksende afgift på 

fossilt drevne biler kan medvirke til at fremskynde det tidspunkt, hvor elbiler bliver kon-

kurrencedygtige rent prismæssigt samtidig med at den teknologiske udvikling forment-

lig vil medføre at konkurrencedygtigheden også øges teknisk.  

Det fremgår dog også, at det med en svag introduktion af voksende afgifter på fossile 

biler som foreslået her (+5 pct. p.a.) vil vare for mange år før elbilerne bliver mere øko-

nomisk attraktive at anskaffe sig. Ønskes en hurtigere indfasning må satsen øges eller 

de alternativer som blev nævnt ovenfor kan aktiveres (delvis fritagelse for afgift for 
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elbilers batterier, eller udsættelse af indførelsen af næste trin af for registreringsafgift 

for elbiler indtil et ønsket niveau af gennemslag for elbiler er nået). 

Sammenfatning og anbefalinger  

I Danmark har der længe været diskussion om en grundlæggende omlægning af bilaf-

gifterne, som i dag ikke er indrettet optimalt, hvis vi skal fremme de mest centrale og 

aktuelle samfundshensyn og nå de politisk fastsatte mål. Det står i den forbindelse 

klart, at afgifterne med deres nuværende udformning heller ikke hjælper til at sikre 

opnåelse af klimamålene.  

 Med de foreslåede principper peges på omlægninger af afgifterne, som kan bidrage til 

dette samtidig med at forslaget om afskaffe den værdibaserede registreringsafgift i 

store træk imødekommes. Omlægningen understøtter også en gradvis en udfasning af 

markedet for biler med forbrændingsmotor og en overgang til elbiler eller andre klima-

venlige teknologier.  

De fremlagte principper bygger på analyser af få biltyper. Man bør gå videre og se på 

alle biltyper og udvikle en beregningsmodel, der giver et bedre grundlag for, hvordan 

afgifterne præcist skal skrues sammen for at skabe den nødvendige omstilling af bilpar-

ken. Principperne og regneeksemplerne i denne klimabrief skal derfor ses som oplæg til 

debat frem for en færdig afgiftsmodel. 

Der er en række barrierer for at gennemføre forslaget, herunder usikkerhed om, hvor-

vidt der kan sikres et tilstrækkeligt provenu samt hvordan mobiliteten i samfundet kan 

påvirkes. Dette kan belyses gennem udvikling af samlede modeller baseret på forskning 

i bilmarkedets dynamik.  Man skal dog være opmærksom på, at afgiftsomlægningen i 

2007 kostede næsten 10 mia. kr. mere om året end forventet. Selv avancerede regne-

modeller har altså meget vanskeligt ved at vurdere forbrugernes adfærdsændringer, 

hvilket indikerer nødvendigheden af, at lade løbende justering i forhold til det ønskede 

provenu være en del af omlægningen.  

Overordnet anbefaler CONCITO, at  

 Ændringer af afgifterne inddrages som centralt element i strategier for at reali-

sere de klimapolitiske målsætninger for transportområdet. Afgifternes bidrag 

til realisering af Danmarks klimamål bør være et centralt hensyn 

 At der fastlægges et sæt grundlæggende principper for en nyindretning af bil-

afgifterne. Principperne skal dels muliggøre realisering af de langsigtede mål og 

dels kunne opnå politisk tilslutning på den kortere bane. Principperne skal der-

efter udmøntes i en konkret afgiftsreform 

 At der under alle omstændigheder gennemføres analyser af aktuelle omlæg-

ninger af afgifterne i andre lande, samt at der opbygges en beregningsmodel, 

der mere præcist kan belyse mulighederne for at sammensætte en afgiftsom-

lægning, der også tager højde for forbrugeradfærd, mv.   
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Såfremt det aktuelt politisk ønskes at fjerne registreringsafgiften anbefaler CONCITO 

at: 

 Der indføres en ny årlig afgift baseret på bilens CO2-udledning og motorstørrel-

se til erstatning for hovedparten af den eksisterende registreringsafgift. Afgif-

ten reduceres gradvis med bilens alder tid for at give incitament til vedligehol-

delse af bilen frem for utidig skrotning.    

 Der opkræves fortsat en mindre registreringsafgift, som favoriserer klimavenli-

ge biler og afspejler CO2-udledningen fra produktionen af bilen samt evt. andre 

væsentlige kriterier ift. sikkerhed og miljø. 

 Afgifterne indrettes så de medvirker til at overvinde de strukturelle barrierer for 

omstilling fra fossile til eldrevne biler. En mulighed er at øge afgiften på fossile 

biler over tid. Afgiftsøgningen skal være højere end 5 pct. per år for at opnå en 

væsentlig effekt i tide. El-biler kan også fremmes ved fx et bundfradrag, der fx 

kan tage udgangspunkt i størrelsen på batteriet uden at fritage dette helt. 

 En løbende justering af afgifterne muliggøres med henblik på at sikre de nød-

vendige CO2-reduktioner og det ønskede provenu, fx gennem årlige justering.  

 Afvikling af favorisering af dieselkøretøjer, fx via ændring af brændstofafgiften 

eller udligningsafgiften.  
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CONCITO er en uafhængig tænketank, der formidler klimaviden og –løsninger 

 til politikere, erhvervsliv og borgere.  

Vores formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser  

og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.  

www.concito.dk • info@concito.dk • +45 29 89 67 00 

 


