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Høringssvar til udkast til ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i 

forbindelse med ophugning og skrotning af biler – ændring af miljøbi-

dragets størrelse 

Forsikring & Pension takker for, at vi bliver hørt om dette udkast til lovforslag 

om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 

 

Indledningsvist og helt overordnet skal vi tillade os at foreslå, at man ændrer 

princippet om, at miljøbidraget skal opkræves af forsikringsselskaberne. Vi fore-

slår, at miljøbidraget fremover opkræves hos bilejerne direkte af SKAT samtidig 

med den grønne ejerafgift. Dels er miljøbidraget i sagens natur en miljørelateret 

afgift ligesom den grønne ejerafgift, dels er det samfundsmæssigt uhensigts-

mæssigt at fastholde et system, hvor en trods alt beskeden bidragsændring for-

udsætter IT-mæssige tilpasninger i flere end 40 forsikringsselskaber frem for ét 

sted nemlig hos SKAT. 

Forsikring & Pension har følgende konkrete bemærkninger til lovforsla-

get 

Generelt set har Forsikring & Pension ingen bemærkninger til, at miljøbidraget 

foreslås ændret fra 101 kr. til 84 kr. Dog skal vi gøre opmærksom på, at det er 

meget vigtigt, at det til enhver tid gældende beløb for det årlige miljøbidrag er 

deleligt med 12.  

 

I 2014 blev det i § 1 stk. 2 indført, at "Såfremt præmien på den lovpligtige an-

svarsforsikring opkræves to eller flere gange pr. år, opkræves miljøbidraget for 

samme periode, som der opkræves præmie for"  

 

Dette blev tilføjet, fordi de flere forsikringsselskaber beregner miljøbidraget pr. 

dag, således at kunder ved ophør, forsikringsskift mv. kun opkræves afgift ud 

fra det antal dage, forsikringen har været i kraft. Derfor bør miljøbidraget som i 

2014 også fremover oplyses i både årligt beløb, månedligt beløb og dagligt be-

løb.  

 

Forsikring og pension har ikke nogen bemærkninger til, at skrotningsgodtgørel-

sen foreslås ændret fra 1500 kr. til 2200 kr. 
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Side 2 

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017. Forsikring & Pension 

skal bemærke, at det for forsikringsselskaberne samlet set vil være mest hen-

sigtsmæssigt med ikrafttræden den 1. januar 2018. 

 

Ændringerne vil indebære en række overvejelser omkring overgangsordning i 

forbindelse med opkrævning hos den enkelte kunde af hhv. gammelt og nyt mil-

jøbidrag. Forsikring & Pension vil gerne konsulteres omkring fastlæggelse af 

overgangsregler. 

 

I Miljøstyrelsens høringsbrev af 2. september 2016 om ændring af bekendtgø-

relse nævnes, at der vil være en ændring i måden, hvorpå man som forsikrings-

selskab skal indbetale miljøbidraget til SKAT og, at det skal foregå digitalt. Ud-

kast til bekendtgørelse var ikke vedlagt høringsbrevet. Forsikring & Pension har 

først modtaget udkast til bekendtgørelse den 27. september 2016, hvorfor vi må 

forbeholde os ret til at kommentere forslag om ændret indbetaling. Vores be-

mærkninger vil naturligvis meget snart blive fremsendt. 

Med venlig hilsen 

Birger Bruun Jensen 

 


