
 

Betalingsringen er en ny bilskat 

 

Af Anne Ehrenreich, folketingskandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds 

 

På et vælgermøde på Frederikssund Gymnasium den 6. september kom betalingsringen ikke uventet til 

at dominere debatten. Set med Venstre øjne er betalingsringen en ekstraskat på de i forvejen højt 

beskattede danske bilister, som enten arbejder eller har ærinde i København. Regningen lyder på ca. 

11.000 kr. om året. Ringen vil såfremt den indføres gøre mange familier uden for ringens liv 

vanskeligt, da de må indstille sig på at pendle til arbejde med kollektiv transport. Det vil gå udover 

mange håndværkere og andre travle og vigtige brikker i vort samfund, som bl.a. har bosat sig i 

Frederikssund, hvor huspriserne er mere rimelige end tættere på Hovedstaden. Ringen vil gøre det 

sværere fremover at få borgere til at flytte ud af Hovedstaden til byer som Frederikssund, da 

transporttiden bliver forlænget og fritiden forkortet. Når man lægger det oven i de tolv minutter, så er 

min konklusion, at S og SF har tænkt sig at lægge stort beslag på borgernes fritid.  

Betalingsringen kan ikke sammenlignes med de tilsvarende betalingsringe i Stockholm og London, hvor 

bilisterne ikke i forvejen er underlagt så kraftig beskatning som i DK.   

Endelig er betalingsringen et anslag mod borgernes frie valg af transport. Venstre ønsker ligesom 

andre partier at skåne miljøet og styrke anvendelsen af den kollektive transport. Set med mine øjne 

må det være folks eget valg, om de vil benytte bilen. Det skal vi ikke regulere. Men vi skal styrke den 

kollektive trafik, og når den er god nok, så fravælger folk frivilligt køerne. Og her ligger en 

fundamental politisk forskel mellem Venstre og S og SF. Vi ønsker frivillige løsninger, og vi vil ikke øge 

skatten på de arbejdsomme borgere og bilister fra Frederikssund, som har behov for at køre til 

København.  
 


