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Skæve kørselsafgifter 
  
Sidste efterår barslede S og SF med et fælles skatteudspil, der bar den misvisende titel "Fair Forandring". 
Heri foreslås bl.a. en kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer, som tilbagelægges på statsveje eller befærdede 
kommuneveje i hele Danmark. Der er tale om et farligt forslag, der vil medføre en uacceptabel skævvridning 
af til ugunst for de store dele af landet, der er kendetegnet ved store afstande og begrænset adgang til 
kollektiv transport. Netop disse egne er i forvejen er hårdt pressede af fraflytning og lav vækst. Eksempelvis 
indebærer forslaget, at en pendler, som bor i Holstebro og arbejder i Viborg, skal af med 764 kr. ekstra om 
året i afgifter, svarende til 9.173 kr.om året. Altså et gevaldigt slag i ansigtet på de titusinder af danskere, der 
hver dag er afhængige af deres bil for at kunne passe deres arbejde. At forslaget ledsages af en halvering af 
registreringsafgifter ændrer ikke på, at en ensartet kilometerafgift vil diskriminere store dele af 
landet. Venstre er enig i målet om at halvere registreringsafgiften som forudsætning for en yngre bilpark, 
som forurener mindre og er mere sikker. Men det skal ske i kombination med en intelligent opkrævet 
kørselsafgift, hvor kilometertaksten varierer ud fra en række forhold. Herunder, om der er adgang til kollektiv 
transport eller ej. Det skal altså være dyrere at tage bilen i tæt befolkede områder med gode muligheder for 
kollektiv transport, og billigt at tage bilen i tyndere befolkede egne af landet. Desuden skal vi naturligvis sikre, 
at et sådant gps-baseret system ikke bliver for dyrt i anskaffelse og drift. Vi må derfor regne med, at vi kan 
nærme os 2018 før den rigtige teknologi er til rådighed til den rette pris. Men det er værd at vente på. I 
mellemtiden skal vi holde os langt væk fra kørselsafgifter, der vrider Danmark mere skævt, og som 
indebærer en stor risiko for tab af konkurrencekraft og arbejdspladser i store dele af landet. 
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