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Sæsonnummerplader – elektronisk til- og afmelding  

AutoCamperrådet har tidligere henvendt sig omkring ovennævnte i flere omgange. Grundet de høje årlige 

afgifter, som er pålagt autocampere, er der nogle ejere af autocampere, som sæsonmæssigt afmelder 

deres autocamper. Typisk hen over vinteren, hvor nogle alligevel ikke anvender deres autocamper. 

I dag sker med store praktiske og administrative omkostninger til følge, hvor bl.a. følgende opgaver indgår: 

1. Eksisterende nummerplader afmonteres, og indleveres efterfølgende på et nærliggende 

motorkontor. (miljøbelastning med kørsel til aflevering) 

2. Nummerpladerne modtages på motorkontoret og tilintetgøres efter afregistrering (miljøbelastning 

med gode brugbare nummerplader) 

3. Ejeren afmelder sin forsikring, og ændres til en stilstandsforsikring i perioden 

4. Ejeren henvender sig igen til motorkontoret og får udleveret NYE nummerplader med NYT 

indregistreringsnummer (miljøbelastning med produktion af nye plader, og tilsvarende med 

afhentning) 

5. Ejer ændre igen forsikring og monterer pladerne igen. Vigtigt i forhold til forsikring, Brobiss, 

Miljøzonemærker osv, at det nye nummer nu registreres hele vejen rundt. Altså rigtige mange 

instanser involveres unødvendigt. 

6. For hele processen betales et større gebyr. 

I AutoCamperRådet undrer det os, at denne proces ikke kan gøres lettere og mere smidig i Danmark. 

Sverige har nu i mange år elektronisk kunne afmelde bilen, og senere igen tilmelde elektronisk. Ingen 

manuelle håndteringer, og ingen miljøbelastning med kørsel ved ind- og udlevering af plader, og ingen 

miljøbelastning med destruktion af gamle plader, og produktion af tilsvarende plader. 

Tilsvarende model har det Norske skatteministeriet netop vedtaget, gældende fra efteråret 2022. Der kan 

læses mere her  - På mange områder skeler de nordiske lande til hinanden, og vi håber derfor også den 

danske skatteminister og skatteudvalget, vil se muligheden for at smidiggøre processen i Danmark. 

Ved tidligere henvendelser har en af begrundelserne for ikke at indføre en lettere løsning, været 

manglende afgifter til statskassen, og svimlende beløb på 40-50 mio. kr. har været nævnt. De enkelte 

Skatteministre har derimod aldrig oplyst det faktiske beløb, som der aktuelt foretages afmeldinger for 

årligt. Efter vores opfattelse er beløbsgættet langt over det realistiske. Vil vel svare til at over 50% af alle 

autocampere skulle afmeldes 3-5 måneder om året? 
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Vi ved at salget af autocampere stiger voldsomt, og dermed flyder der store beløb ind i statskassen i form 

af registreringsafgifter, og tilsvarende årlige afgifter for de ca. 13.000 autocampere, som der aktuelt er på 

danske hænder. Samtidig ved vi at flere og flere anvender deres autocamper hele året. Tilbage står så en 

lille gruppe, for hvem tilværelsen med en ønsket periodeafmeldelse kunne gøres langt lettere for ALLE 

parter, og spare mange ressourcer og miljøbelastninger.  

Derfor er vores opfordring til skatteministeren og skatteudvalget, at vores forslag genovervejes, og denne 

gang vurderes realistisk. Vi afviser ikke, at processen belægges et mindre gebyr, som dækker de digitale 

udgifter til de elektroniske registreringer i Motorstyrelsen. 

Vi ser frem til et positivt svar, og står gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål. 

Med venlig autocamperhilsen 
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