
Debat om  
registreringsafgiftsloven

Registreringsafgiftsloven står i vejen for udbredelsen af innovative og billige handicapløsninger 
til kørestolsbrugere baseret på mindre og mere miljøvenlige biler, lyder kritikken fra Claus Dahl 
Pedersen, indehaver af Dahl Engineering. Jurist Pauli Bording fra bil.hmi.dk, Katja Lykke Bræmer, 
sagsbehandlende ergoterapeut, Rudersdal Kommune, og Ida Merete Hoppe, udførende ergotera-
peut, Næstved Kommune, anser ikke den nuværende lovgivning for at være problematisk.

TORSTEN BREUERBACH LARSEN, REDAKTØR, HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET

Claus Dahl Pedersen, indehaver af Dahl Engineering, der 
laver specialindretninger til handicapbiler, udsendte i 
september en pressemeddelelse, der sætter spørgsmåls-

tegn ved det forhold, at udelukkende store busser bevilges som 
afgiftsfrie handicapbiler til kørestolsbrugere.
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Lille bil, stor besparelse
I pressemeddelelsen giver Claus Dahl Pedersen udtryk for, at 
registreringsafgiftsloven står i vejen for kommunal fleksibilitet 
ved bevilling af handicapbiler. Fx mener Claus Dahl Pedersen, 
at en midaldrende kørestolsbruger uden hjemmeboende børn 
sjældent har behov for en stor bus til at dække sit behov. Han 

peger på vores nabolande, hvor man ofte anvender mindre biler 
til kørestolsbrugere og pointerer, at denne fremgangsmåde er 
billigere, både når det drejer sig om anskaffelse og forbrug. Claus 
Dahl Pedersen har regnet sig frem til, at der ville kunne spares 

Hvor stor skal bilen være, før en kørestolsbruger kan have gavn af den? Det hersker der uenighed om.

Der bevilges mange almindelige personbiler 
som handicapbiler. Bevillinger af handicapbiler 
fordeler sig med 40% på personbiler og 60% 
på minibusser.

Det er kun minibusser, der er fritaget for 

registreringsafgift. SKAT stiller dels krav om en 
bevilling efter servicelovens § 114 fra kommu
nen, dels om at borgeren anvender kørestol.

Personbiler købes med almindelig registre
ringsafgift pålagt. Personbiler vælges til borg

ere, der ikke sidder i kørestol eller som sidder 
i kørestol og kan forflytte sig fra kørestolen til 
fører eller passagersædet og selv få køresto
len med i bilen på en forsvarlig måde.
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30-50% på anskaffelsesprisen, og at udgifterne til brændstof 
ville kunne halveres, hvis ikke registreringsafgiften stod i vejen.

Dahl Engineering har udviklet en løsning, hvor kørestols-
brugere kan køre ind i en mindre bil via en folderampe fastgjort 
til kofangeren. Løsningen er blevet godkendt af TÜV, og der 
er allerede blevet solgt over 100 af den slags biler rundt om i 
Europa. Men Claus Dahl Pedersen synes, det er problematisk, 
at denne biltype i Danmark ender med at koste det samme som 
en bus til ti personer pga. registreringsafgiften.

»I betragtning af, at alle politikere for tiden understreger, at 
velfærdssamfundet er under et enormt pres, og at man derfor 
har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen, 
er det mig en gåde, hvorfor et afgiftssystem, som fremmer et 
meningsløst offentligt overforbrug, får lov til at fortsætte. Især 
når man tænker på, at såvel kommunerne som kørestolsbrugere 
i nogle tilfælde kan spare ret mange penge. Vel at mærke uden 
det vil betyde en forringelse af de handicappedes vilkår,« siger 
Claus Dahl Pedersen.

Praksis: Busser giver mening
Katja Lykke Bræmer fra Rudersdal Kommune og Ida Merete 
Hoppe fra Næstved Kommune arbejder begge med handicap-
bilområdet og forholder sig derfor dagligt til lovgivningen på 
området.

»Vi bevilger massevis af små biler, men det er rigtigt nok, at 
når vi kigger efter billigst egnede til kørestolsbrugere, så ser vi 
på, hvad der er nedstolede biler – det vil sige biler, der kan være 
ni personer i. Og der er det altså kun kassevogne og busser, der 
kan blive afgiftsfritaget,« siger Katja Lykke Bræmer og fortsætter:

»Der er selvfølgelig borgere, der efterspørger billøsninger i 
grænseområdet, men de vælger ofte selv at anskaffe sig de dyre 
biler i 4-500.000 kroners-klassen, mens andre efterspørger biler i 
mellemklassen. Men det er ikke altid helt simpelt at vurdere. Fx 
har vi tidligere oplevet, at Kia Carnival blev vurderet som ned-
stolet og registreringsafgiftsfri i Jylland, men ikke på Sjælland.«

Hun suppleres af Ida Merete Hoppe, der fortæller, at der er 
en tendens til, at der er kommet flere nedstolede busser, fordi 
kravene til gangdistance er nede på 50 meter. Det betyder, at 

flere af de borgere, der tidligere naturligt ville få bevilget en 
lille bil, får afslag.

»Citroen Jumpy er den mindste bus, der kan godkendes, 
men den fås ikke med automatgear, og derfor bruges den ikke 
så meget,« siger hun.

Tror ikke på lovændring
Katja Lykke Bræmer tror ikke på, at der er udsigt til, at lovgiv-
ningen på området ændres.

»Hvis der skal blødes op på området, så er det lovgivernes 
opgave. Men umiddelbart tror jeg ikke, at der er en opblødning 
på vej, da der jo lige er kommet nye regler på bilområdet, og 
denne problematik har slet ikke været diskuteret i den forbin-
delse,« siger Katja Lykke Bræmer, som heller ikke er overbevist 
om, at potentialet i at bevilge mindre biler er så stort, som Claus 
Dahl Pedersen postulerer.

»De fleste kørestolsbrugere er rigtig godt hjulpet med en 
kassebil i fuld højde, hvor de kan køre ind, mens det måske ikke 
er helt så vigtigt for brugere af trehjulede elscootere.«

Også Ida Merete Hoppe mener, at der er praktiske årsager 
til, at busser er at foretrække.

»Der er mange kørestolsbrugere, som skal have hjælpemidler 
med. Derfor er det kun busser, der brugbare for dem,« siger hun.

Jurist: Fokus er på brugeren
Pauli Bording, konsulent i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kom-
mune, og jurist på bil.hmi.dk er overrasket over, at Claus Dahls 
fokus er på miljø og pris frem for på brugeren.

»Der er ikke praksis for at se specielt på miljøforhold og 
driftsøkonomi. Fokus ligger på brugeren af bilen. Vi lægger 
såmænd heller ikke særligt vægt på sikkerheden, for vores hold-
ning er, at det er varetaget med kravene fra Trafikstyrelsen og de 
almindelige sikkerhedsforskrifter, der er pålagt motorkøretøjer,« 
siger Pauli Bording, som vurderer, at markedet for minibusser 
vil være til stede, så længe der ikke er andre løsninger til køre-
stolsbrugere, der kan anskaffes til en rimelig udgift.
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