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ALTERNATIVET: REGISTRERINGSAFGIFTEN SKAL 

NED 

Stor ros til blå blok for at ville indføre roadpricing for til gengæld at kunne sænke 
registreringsafgiften på bilerne. Alternativet støtter op men vil gå mere ambitiøst til 
værks: Registreringsafgiften skal markant ned, idet denne står i vejen for, at den 
aldrende og forurenende bilpark bliver skiftet ud. Alternativets krav er til gengæld et 
ambitiøst, grønt roadpricing-system, der baserer sig på hvor, hvornår og hvor 
forurenende, man kører. 

”For mindre end 4 år siden gik en samlet blå blok amok ved tanken om roadpricing, men i 
dag er de med på ideen. Det er fantastisk så hurtigt det politiske billede udvikler sig, og jeg 
er meget optimistisk over blå bloks udmeldinger i dagens Berlingske,” siger Christian Poll, 
der er klima- og miljøordfører for Alternativet. 

 Hvis ideen om roadpricing for alvor skal batte noget i forhold til registreringsafgiften, skal 
systemet dog være noget mere ambitiøst end den tyske model, som blå blok er inspireret 
af. For det første skal registreringsafgiften alene være afhængig af, hvor klima- og 
miljørigtigt bilen er produceret. Jo bedre vi bliver til genanvendelse og ansvarlig 
produktion, jo lavere kan vi sætte registreringsafgiften. Enhver sænkning af 
registreringsafgiften skal kombineres med et roadpricing-system, der svarer til et egentligt 
kørselsabonnement, hvor man betaler efter hvor, hvornår og hvor forurenende, man kører. 
Nogenlunde som man kender det fra et mobiltelefon-abonnement. 

 ”Vi skal med det samme i gang med at indføre et ambitiøst, grønt roadpricing-system i 
hele landet, så vi kan begynde at sænke registreringsafgiften. Roadpricing-systemet skal 
basere sig på, hvor, hvor meget og hvor forurenende man kører. Dyrest skal det være, hvis 
man fx tonser rundt i en kæmpe Hummer i myldretiden i København, hvor man både kan 
cykle og tage offentlig transport, mens det at køre i bil på landet, hvor der er få andre 
muligheder, skal koste betydeligt mindre end i dag – især hvis det er i en elbil,” siger 
Christian Poll. 

Alternativet har et grønt roadpricing-system som konkret forslag i sit partiprogram, der blev 
vedtaget i maj sidste år og i begyndelsen af marts blev udbygget med politik på 
sundhedsområdet. 

 

Med venlig hilsen 

Christian Poll, klima- og miljøordfører 
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Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:  

Magnus Harald Haslebo, magnus.harald.haslebo@alternativet.dk, tlf.: 2720 8450  
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