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Spørgsmål 

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. december 2016 fra Danmarks Frie 

AutoCampere, jf. L 93 – bilag 9. 

 

Svar 

Danmarks Frie AutoCampere fremfører i deres henvendelse af 20. december 2016, at: 

 

1. En nedsættelse af registreringsafgiften vil medføre en øget turisme fra autocam-

pere. 

2. Autocamperturisme er en miljøvenlig turismeform, som kun overgås af turistbus-

ser og hotelophold. 

3. Mange anvender autocampere i forbindelse med ferie som følge af alder eller 

sygdom. 

4. Visse familier alene har råd til en autocamper og ikke også en bil til hverdags-

brug. 

5. Nedsættelsen af registreringsafgiften i praksis ikke gavner autocampere. 

 

Hertil bemærkes 

Ad 1-3. Det er fortsat Skatteministeriets vurdering, at der ikke er grundlag for at antage 

markante ændringer i turismen i Danmark som følge af et øget salg af autocampere. Der 

henvises i den forbindelse til besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 154 (2015/2016), 

hvor der redegøres for, at der ikke nødvendigvis er en positiv sammenhæng mellem et 

øget salg af autocampere og antallet af danskere, der holder ferie i Danmark. 

 

Ad. 4. Det skal bemærkes, at lovforslaget – ved at gøre den ønskede bil til hverdagsbrug 

op til 10.000 kr. billigere – giver flere familier mulighed for at have bil såvel som auto-

camper. 

 

Ad. 5. Det er korrekt, som Danmarks Frie AutoCampere pointerer, at den foreslåede 

nedsættelse af registreringsafgiften ikke er til gavn for de fleste autocampere, fordi de 

fleste autocampere betaler minimumsafgiften på 60 pct. af værdien over 12.100 kr. For-

målet med nedsættelsen af registreringsafgiften i L 93 er imidlertid at reducere afgiften på 

familievenlige og trafiksikre biler, hvorimod autocampere har karakter af fritidskøretøjer. 

De to grupper af køretøjer har forskellige formål og kan derfor ikke umiddelbart sam-

menlignes. 

 

I øvrigt bemærkes, at ved eventuelle fremtidige omlægninger eller nedsættelser af registre-

ringsafgiften vil jeg som skatteminister være opmærksom på autocampere helt parallelt 

med de seneste nedsættelser af registreringsafgiften, hvor også registreringsafgiften på 

motorcykler er blevet nedsat. 
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