
ENERGIBESPARENDE 
KØRETØJER I BILFLÅDEN
Spar energi og penge – få hjælp af energiselskaberne
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ENERGISELSKABERNES 
SPAREINDSATS – HVAD ER DET?
I Danmark har vi stort fokus på at bruge energien så effektivt 
som muligt. Derfor har klima-, energi- og bygningsministeren 
indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en  
samlet energispareindsats. 

Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde 
energibesparelser. Aftalen kaldes i daglig tale energiselskabernes spareindsats, 
og den gælder foreløbigt indtil 2020. Den betyder, at alle selskaber skal indberette 
fastsatte besparelser (kWh) til Energistyrelsen. 

For at nå disse besparelser, kan energiselskaberne bl.a. tilbyde rådgivning om 
energieffektive køretøjer, udbetale tilskud til dig ved anskaffelse af mindst fem 
energieffektive køretøjer, eller anskaffelse af energieffektive busser. Dermed opnår 
energiselskabet retten til at indberette energibesparelsen fra anskaffelsen af dine 
køretøjer.

Tilskuddet kan du også få gennem en anden 
aktør, f.eks. en bilforhandler, som har en 
aftale med et energiselskab. Hvis du til 
gengæld leaser køretøjer, er det dit leasing-
selskab som søger om tilskuddet hos et 
energiselskab, da selskabet er den juridiske ejer 
af køretøjerne.

ÉT PROJEKT 
– ÉN AFTALE 
Kontakt et energiselskab, 
en bilforhandler eller 
leasingoperatør, og hør 
om muligheden for at opnå 
støtte til anskaffelsen af 
dine energieffektive biler, 
varevogne eller busser. 

Du skal som minimum indgå en aftale 
om anskaffelse af fem køretøjer over 
en periode på op til 12 måneder. Dette 
krav gælder dog ikke for anskaffelse 
af energieffektive busser.

Det er vigtigt, at du, din bilforhandler 
eller energirådgiver indgår en aftale 
med et energiselskab, INDEN du 
anskaffer køretøjerne. Husk, at der kun 
kan indgås én aftale om støtte – dvs. 
du kan ikke indgå aftale med flere om 
de samme køretøjer.

HVORFOR KØBE 
ENERGIEFFEKTIVE 
KØRETØJER?

¼  DU SPARER  
på energien og får lavere  
driftsomkostninger 

¼  DU SIKRER DIG  
bedre mod frem tidige  
prisstigninger på brændstof

¼  DU KAN få tilskud til anskaffelsen

¼  DU HJÆLPER  
klimaet og fremtidige generationer
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KRAV TIL 
NYANSKAFFELSEN AF KØRETØJER

¼  Kravet til de nyerhvervede bilers 
energimærkning er A++, mens 
energi klassen for varebiler afhænger 
af den samlede vægt

¼  Der skal anskaffes mindst fem  
køretøjer på 12 måneder

¼  Køretøjerne der 
anskaffes skal  
være nye

FORCERET UDSKIFTNING ELLER NYANSKAF-
FELSE AF ENERGIEFFEKTIVE KØRETØJER
Der skelnes mellem en forceret udskiftning af køretøjer og ny-
anskaffelse af køretøjer. Forskellen mellem de to kategorier har 
betydning for, hvor meget energiselskabet kan betale i tilskud.

HVAD ER EN ENERGIBESPARELSE?
En energibesparelse er en besparelse, der opnås ved, at du
som flådeejer sparer på dit brændstofforbrug pr. kørt kilometer. 
Det kan du gøre ved at anskaffe energieffektive biler som f.eks. 
en elbil, eller en dieselbil med energimærke A++.

HVAD KAN DU 
SØGE STØTTE TIL?

Det er kun de energieffektive person-
biler i energiklasse A++ eller højere, 
som giver mulighed for tilskud,
mens energiklassen for varevogne 
afhænger af varevognens vægt.

Under 2000 kg  –  Energiklasse A
2001-2500 kg  – Energiklasse B
2501-3000 kg  –  Energiklasse C
3001-3500 kg –  Energiklasse D

Desuden kan energiselskaberne give 
tilskud til anskaffelse af energieffek-
tive busser, som har en SORT-værdi1, 
bedre end dagens standard. 

Læs mere på Dansk Elbil Alliances 
hjemmeside for yderligere information 
om tilskud til busser, se link på bag-
siden.

Det er ikke alle køretøjer, 
som du kan søge støtte til. 

KRAV TIL FORCERET 
UDSKIFTNING

¼  De køretøjer der udskiftes, må ikke 
være ældre end tre år og ikke have 
kørt mere end 100.000 km

¼ Køretøjerne må ikke være leaset

¼  Kravet til de nyerhvervede bilers 
energimærkning er A++, mens 
energi klassen for varebiler afhænger 
af den samlede vægt

¼  Der skal skiftes mindst fem køretøjer  
på et halvt år

¼  Køretøjerne der anskaffes, skal være 
nye

5
MINDST 5 KØRETØJER 

PÅ 12 MÅNEDER

1  NOTE: SORT står for Standardised On-Road Test Cycles
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SÅDAN GØR DU:

Der er to mulig heder for 
at indgå en aftale med et 
energi selskab

INDHENT TILBUD 
FRA FLERE ENERGI-

SELSKABER
 
Det er op til dig, hvilket energiselskab 
du vil samarbejde med. 

Indhent tilbud fra flere energi selskaber 
og vurder, hvem der har den ordning, 
der passer dig bedst. Hvis din bilfor-
handler eller energiråd giver har en 
aftale med et selskab, behøves du ikke 
selv tage kontakt til et energiselskab. 
Energiselskabet kan også 
hjælpe med at identificere 
de køretøjer, som de kan 
give tilskud til.

Enten tager du selv direkte kontakt 
til energiselskabet, eller også har din 
bilfor handler eller energirådgiver allere-
de en fast aftale med et energiselskab. 

INDGÅ AFTALE MED 
ENERGISELSKAB ELLER 

ENERGIRÅDGIVER 

Det er vigtigt, at du indgår en aftale 
med energiselskabet (eller bilfor-
handleren/energirådgiveren) inden 
du indgår aftale om anskaffelse 
af køretøjerne. Aftalen skal være 
skriftlig. 

Leaser du køretøjerne, er det 
leasingselskabet, der skal have en 
aftale med et energiselskab.

ANSKAF 
KØRETØJER

Når aftalen med et energiselskab, bilfor-
handler eller energirådgiver er på plads, kan 
du indgå aftale om køb af køretøjerne.

1 2 3
5
TRIN
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ENERGISELSKABET 
INDBERETTER 
BESPARELSEN

Har du indgået en aftale om tilskud, 
udbetales dette, og energibesparel-
sen kan nu indberettes af energisel-
skabet.

FÆRDIGMELD 
ANSKAFFELSEN TIL 
ENERGISELSKABET

Når køretøjerne er anskaffet, skal du ind-
sende dokumentation til energiselskabet 
herfor. Det kan være i form af registre-
ringsattest eller slutseddel. 

Hvis det er bilforhandleren eller 
energirådgiveren, der har aftalen med 
energiselskabet, vil han ofte stå for at 
indsende dokumentationen. Det kan I 
aftale indbyrdes.

Hvis du leaser køretøjerne, er det leasingselskabet, der søger 
om tilskuddet, da det tilfalder den juridiske ejer af køretøjerne. 
Undersøg derfor med leaingselskabet, hvordan tilskuddet kan 
komme dig til gode i form af en lavere månedlig ydelse.

Energiselskaberne vurderer 
selv, hvordan de vil støtte 
din anskaffelse af køre tøjer. 
Derfor kan du indhente 
forskellige tilbud og vurde-
re dem ud fra netop dine 
ønsker.

DU KAN GODT vælge et andet energi
selskab end dit eget forsynings
selskab – og du behøver ikke skifte 
energiselskab, bare fordi du indgår 
aftale med et andet selskab.

DU SKAL ALTID indgå en aftale, før  
du går i gang med at anskaffe køre
tøjerne.

DU KAN KUN indgå én aftale med ét 
energiselskab, én bilforhandler eller 
én energirådgiver – også selvom der 
er flere involveret i din løsning.

LEASER DU køretøjerne, er det 
leasingselskabet som får tilskuddet 
til anskaffelsen af køretøjer, da det er 
leasingselskabet, der er den juridiske 
ejer af køretøjerne. Snak derfor med 
leasingselskabet om, hvordan tilskud
det fra energiselskabet får betydning 
for din månedlige ydelse.

HUSK!

4 5
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EKSEMPEL: ANSKAFFELSE AF 3 PERSONBILER OG 2 VAREVOGNE

TRIN 1 
Flådeejeren indhenter tilbud på an-
skaffelse af de fem energieffektive 
køretøjer fra en bilforhandler.

TRIN 2 
Flådeejeren kontakter derefter 
et energiselskab for at høre om 
mulighederne for at få tilskud til 
anskaffelsen af de energieffektive 
køretøjer. Flådeejeren indgår aftale 
om overdragelse af energibesparel-
serne til energiselskabet.

TRIN 3 
Flådeejeren anskaffer nu de  
ønskede køretøjer.

TRIN 4 
Flådeejeren eller leasingselska-
bet indsender dokumentation til 
energiselskabet for, at køretøjerne er 
anskaffet. 

TRIN 5 Flådeejeren afregner for 
de nye køretøjer, og får som aftalt 
tilskud udbetalt fra energiselskabet.

En flådeejer skal anskaffe 
fem nye køretøjer til sin vogn-
park i stedet for fem udtjente 
køretøjer. 

Flådeejeren ønsker at anskaffe fem 
energieffektive køretøjer, som kan 
reducere brændstofomkostningerne. 

Flådeejeren vil anskaffe en Renault 
Kangoo elvarebil, en VW e-Up,  
en Toyota Yaris Hybrid 1,5 HSD H2,  
en Ford Fiesta 1,6 TDCI Econetic  
og en Citroen C1 1,0i.

BEMÆRK: BESPARELSERNE I SKEMAET ER EKSEMPLER. DEN ENERGIBESPARELSE DU KAN SØGE STØTTE TIL, ER IKKE NØDVENDIGVIS DEN SAMME, SOM DEN REELLE BESPARELSE 
PÅ DIN BRÆNDSTOFSØKONOMI. STØTTEN YDES IKKE EFTER FAKTISK FORBRUG MEN EFTER EN BEREGNING BASERET PÅ VÆRDIER FOR DE ENKELTE KØRETØJERS ENERGIFORBRUG 
GANGET MED DET FORVENTEDE ANTAL KØRTE KILOMETER I DET FØRSTE ÅR.

TYPE ENERGIEFFEKTIVT FORBRUG DAGENS STANDARD FORSKEL FORVENTET ENERGI-
AF KØRETØJ KØRETØJ I kWh/KM I kWh/KM I kWh/KM KM/ÅR BESPARELSE I kWh

Elvarebil Renault Kangoo 0,155 0,58  0,425  10.000 4.250

Elbil VW eUp 0,117 0,49 0,373 20.000  7.460 

Benzin hybridbil Toyota Yaris Hybrid 0,301 0,49 0,189 35.000  6.604
  1,5 HSD H2 

Dieselbil Ford Fiesta 1,6 0,329 0,49 0,161 20.000  3.226 
  TDCI Econetic

Benzinbil Citroen C1 1,0i 0,347 0,49 0,143 25.000   3.571 

SAMLET

25.111 
KWH
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HVEM OMFATTER 
ORDNINGEN?
Ordningen kan bruges af alle aktører i Dan-
mark, som anskaffer mindst fem køretøjer 
over en periode på 12 måneder, eller som 
anskaffer nye energieffektive busser.

OVERDRAGELSE 
AF ENERGIBESPARELSEN 
TIL ENERGISELSKABET
Når du modtager støtte fra et energiselskab (eller gennem 
en energirådgiver, der samarbejder med et energiselskab), 
overdrager du samtidig energibesparelsen til energisel-
skabet. Det betyder, at energiselskabet må indberette din 
energibesparelse til Energistyrelsen. 

VIRKSOMHEDER
KOMMUNER

1 2

3

ENERGISELSKABET 
SKAL VÆRE MED
Energiselskabet skal medvirke til at sikre,  
at der gennemføres flest og billigst mulige 
energibesparelser. De bestemmer selv hvor 
og hvordan. 
De kan yde tilskud til dig direkte, eller indgå aftale med 
en energirådgiver eller med en anden part, som f.eks. en 
bilforhandler eller et leasingselskab. som kan hjælpe dig. 

Du skal sikre dig en aftale med et energiselskab eller 
med en energirådgiver, inden anskaffelsen af køretøjerne 
igangsættes. Du kan frit vælge, om du ønsker at indgå en 
aftale med det lokale energiselskab eller et energiselskab 
et andet sted i landet. 

ORGANISATIONER

5 STK.



VIL DU VIDE MERE?
www.danskelbilalliance.dk/energispar.aspx
www.energisparesiden.dk
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PJECEN ER UDARBEJDET 
MED STØTTE FRA 
ENERGISTYRELSEN

DANSK ELBIL ALLIANCE
VODROFFSVEJ 59
1900 FREDERIKSBERG C

+45 35 300 400
WWW.DANSKELBILALLIANCE.DK
DE@DANSKENERGI.DK

www.danskelbilalliance.dk/energispar.aspx
www.energisparesiden.dk
www.danskelbilalliance.dk
mailto:DE%40DANSKENERGI.DK?subject=

