
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 146 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. 

(Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af 

øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frede-

rikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.). 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 4 af 15. februar 2019. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Rune Lund (EL). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Søren Schou  
  

26. februar 2019 
J.nr. 2018-2625 
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Offentligt
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Spørgsmål 

Vil ministeren stille ændringsforslag, der sikrer, at personer, der passerer Fjordforbindelse 

Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) i kollektiv transport som led i den normale 

transportvej mellem hjem og arbejde, får et fradrag på 12 kr. pr. passage, som personer 

der passerer broen i bil? I benægtende fald anmodes ministeren om at yde teknisk bistand 

til et ændringsforslag herom. 

 

Svar 

Fradraget skal mindske den merudgift, som skatteydere, der skal passere broen i forbin-

delse med transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, har i forhold til andre skat-

teydere, der tilbagelægger samme antal kilometer i forbindelse med transport mellem 

sædvanlig bopæl og arbejdsplads, men som ikke har denne merudgift.  

 

Hvis der på et tidspunkt bliver etableret kollektiv trafik over broen, vil jeg naturligvis 

gerne overveje indførelse af et standardfradrag for pendlere, der benytter en sådan kollek-

tiv transport som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde.  

 

Regeringen kan således ikke støtte et ændringsforslag som det foreslåede.  

 

Teknisk kan det foreslåede ændringsforslag udformes således:   
 

Til § 1 

1) Nr. 6 affattes således:  

6. I § 9 c, stk. 9, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum: 

»Fradraget for benyttelse af Fjordforbindelsen Frederikssund kan foretages med 12 kr. pr. 

passage ved benyttelse af bil og med 12 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik.« 

[Fradrag på 12 kr. pr. passage af Fjordforbindelsen Frederikssund ved benyttelse af kol-

lektiv trafik]  

Bemærkninger 

Til nr. 1 

Det foreslås at indføre fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, når bruge-

re af kollektiv trafik passerer broen som led i den normale transportvej mellem hjem og 

arbejde. Fradraget foreslås fastsat til 12 kr. pr. passage.   
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