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Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af færdsels-
loven (indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af an-

svarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer) 

 

Forsikring & Pension vil gerne takke for muligheden for at afgive bemærkninger 

til forslaget om ændring af færdselsloven (indførelse af dagsgebyr ved manglende 

betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer). 

 

Forsikring & Pension kan tilslutte sig forslaget, der indebærer, at varige ejere/bru-

gere af motorkøretøjer skal kunne opkræves et dagsgebyr for hver dag, færdsels-

lovens forsikringspligt ikke er overholdt. 

 

Med den nuværende garantiordning for erstatning efter skader forvoldt af uforsik-

rede og ukendte motorkøretøjer er det alle de forsikringstagere, der har købt for-

sikring, der betaler for dem, der ikke har købt forsikring. 

 

Forsikring & Pension er enig i, at et dagsgebyr ved manglende betaling af ansvars-

forsikringen dels vil betyde en mere retfærdig finansiering af de uforsikredes ska-

der dels have en motiverende effekt, således at flere vil vælge at købe den lov-

pligtige forsikring. 

 

Indtægterne fra dagsgebyret foreslås at dække DFIM’s samlede erstatningsudbe-

talinger og administration. Vi gør opmærksom på, at DFIM i dag anvender midler 

til trafiksikkerhed (pt. i form af tilskud til Rådet for Sikker Trafik), og vi finder det 

naturligt, at trafiksikkerhed stadig kan finansieres på denne måde i det omfang, 

der er midler til dette. Dette kunne evt. ske efter aftale med Transport-, Bygnings- 

og Boligministeriet. Vi har forstået, at Rådet for Sikker Trafik bakker op om dette. 

 

Forsikring & Pension skal henvise til DFIM’s høringssvar for mere konkrete be-

mærkninger til lovforslaget. 

Med venlig hilsen 

Hans Reymann-Carlsen 
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