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Nej til højere bilskatter 
  
Pressen har i de seneste dage omtalt et af de mange forslag, der er fremført i min personlige nye debatbog 
"Hvor der er vilje, er der vej - Transportpolitiske visioner for Danmark". Det drejer sig om muligheden for at få 
udenlandske bilister til at bidrage til det danske vejnet ved at indføre en østrigsk inspireret vignetordning for 
kørsel på motorveje. For at rette eventuelle misforståelser, vil jeg gerne slå følgende fast. For det første er 
der tale om en personlig debatbog, hvor jeg ser på transportpolitiske udfordringer og visioner i et længere 
perspektiv. Venstres folketingsgruppe eller regeringen kan ikke tages til indtægt for de synspunkter, jeg 
fremsætter i denne bog. For det andet indebærer mit forslag ikke, at danske bilister i givet fald skulle betale 
mere i skatter og afgifter. Tværtimod, de bliver jo plukket rigeligt i forvejen. Jeg har derimod peget på 
muligheden for at omlægge bilbeskatningen, så nye biler bliver billigere og/eller den årlige ejerafgift sænkes 
samtidig med evt. indførelse af en enkel vignetordning. Hovedsigtet med mit debatskabende forslag er som 
sagt, at få de mange udenlandske biler i Danmark til at bidrage til vores - specielt fordi der er god brug for 
friske penge til finansiering af kommende vigtige projekter frem mod 2020. Jeg ønsker absolut ikke et højere 
skattetryk i Danmark, der har en kedelig verdensrekord i skattetryk. Derimod vil jeg have sænket skatterne i 
takt med, at der kan findes holdbar finansiering til det. Det gælder også for bilerne. Jeg ser frem til en fortsat 
god debat. 
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