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 Støtteordning for grøn omstilling af landtransporten  

 
Volvo, Dansk Erhverv og Rådet for Grøn Omstilling foreslår en støtteordning på i 
alt 2 mia. kr. til ny teknologi for at tilvejebringe de første elektriske lastbiler i Dan-
mark og sikre en markant nedgang i transportsektorens klimaaftryk.  
 
For at fastholde den danske konkurrenceevne og sikre vores position som et grønt fo-
regangsland foreslår Volvo, Dansk Erhverv og Rådet for Grøn Omstilling, at der opret-
tes en midlertidig støtteordning til ny teknologi for at tilvejebringe elektriske lastbiler 
på det danske marked. Ordningen skal gælde i den første svære opstartsfase, hvor 
prisen på disse nye grønne teknologier er markant dyrere end de konventionelle tek-
nologier.  
 
Med erfaring fra udbredelsen af elbiler for privatpersoner og de ordninger, der er etab-
leret i bl.a. Tyskland og Sverige, kan en støtteordning øge konkurrencefordelen ved 
nulemissionslastbiler, sikre dansk erhvervslivs førerposition inden for udbredelsen af 
nye grønne teknologier og bidrage til at reducere transportsektorens CO2-udledning.  
 
Tilskudspuljen foreslås at have en størrelsesorden på 2 mia. kr., der ikke er bundet op 
på et bestemt tidsinterval, men i stedet udløber, når alle puljens midler er opbrugte.  
En pulje på 2 mia. kr. forventes at kunne tilvejebringe godt 1.400 ellastbiler med for-
behold for evt. ændringer i omkostningerne for indkøb og produktion.  
 
Puljen vil ikke alene bidrage til en reduktion af Danmarks samlede klimaaftryk, men vil 
også styrke efterspørgslen på nulemissionslastbiler. Tidligere og nuværende erfaring 
har vist, at det er en vigtig forudsætning for, at teknologien på sigt kan blive konkur-
rencedygtig på markedsvilkår.   
  
Udfordring 
De danske lastbiler står for ca. 3,6% af Danmarks drivhusgasudledning. Sektoren spil-
ler derfor en afgørende rolle, hvis vi skal i mål med de danske klimaambitioner. Selv 
med alle nuværende grønne tiltag, der sammen hæver omkostningerne for udlednin-
gen af CO2, samt de politiske forslag, der forventes gennemført i Danmark og i EU, er 
der fortsat en betydelig merpris for indkøb og brug af en batteridrevet lastbil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Med nuværende rammevilkår og priser er der en  

meromkostning på ca. 1,7 mio. kr. for en batteri- 

elektrisk lastbil. 

▪ Et tilskud på 70% af merprisen på køretøjet vil gøre 

nulemissionslastbilen konkurrencedygtig. 

▪ Alternativt skal CO2-priserne hæves, så diesel- 

prisen når 24 kr./l ekskl. afgifter. Et niveau, der vil 

ramme både borgere og virksomheder uhensigts- 

mæssigt hårdt. 
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For en transportvirksomhed betyder det, at der på en 6-årig leasingperiode, fortsat er 
meromkostninger for ca. 1,7 mio. kr. pr. batterielektrisk lastbil. Det er en merinveste-
ring, der risikerer at afspejle sig i tabt konkurrenceevne, til skade for både virksomhe-
der og samfundet.  
 
Danmark har i 2022 afsat midler til en mindre støttepulje for indkøb af batteri- og 
brintelektriske lastbiler. Med afsæt i den europæiske gruppefritagelsesforordning  
giver det mulighed for et tilskud på maksimalt 60% af lastbilens merpris. 
 
For nuværende, skønnes indkøbsprisen for en batterielektrisk lastbil at være ca. tre 
gange større end for en traditionel diesellastbil. Et tilskud på 60% svarer derfor til 
godt 1,2 mio. kr. og gør dermed ikke ellastbilen konkurrencedygtig. Puljens størrelse 
på 45 mio. kr. vil samtidig kun kunne tilvejebringe maksimalt 41 elektriske lastbiler 
med en, for vognmanden, rentabel løsning. Der er pt. 43.147 lastbiler over 3.500 kg 
indregistreret i Danmark.   
 
Tyskland har, med afsæt i de europæiske særregler for statsstøtte til klimainitiativer, 
opsat støttepuljer, hvor der gives tilskud til 80% af merprisen for nulemissionslastbi-
ler. Som resultat af dette, vælger en række danske virksomheder at flytte og indregi-
strere deres køretøjer i Tyskland og lande med lignende tiltag.  
 
Et stigende antal transportkøbere, herunder det offentlige, efterspørger grønne trans-
port- og logistikløsninger. Konsekvensen af de manglende danske initiativer risikerer 
at medføre, at udenlandske virksomheder vinder udbud og opgaver, da der her er 
skabt bedre rammevilkår for investeringer i grønne alternativer, og dermed en billigere 
pris for transportløsninger. Den danske transportsektor risikerer derfor at miste afgø-
rende konkurrenceevne til Danmarks nabolande, samt nødvendig viden og erfaring 
med brug af nulemissionsteknologier.        

 
   

Tabel 1: Totale omkostninger ved leasing på 6 år, DKK 

 
Batterielektrisk Diesel 

Finansiering af køretøjet 3.464.231 1.154.744 

Udgifter til drivmidler 944.400 1.839.704 

Service 504.000 252.000 

Total 4.912.631 3.246.448 
 

Kilde: Dansk Erhvervs egne beregninger i samarbejde med Volvo og  

Rådet for Grøn Omstilling 

Note: Se forudsætninger for beregningerne i metodeafsnittet 

 
 
Udbredelsen af nye grønne lastbiler er præget af en ”hønen og ægget” problematik. 
Her afventer producenter, udviklere og forbrugere alle, at modparten rykker først. Som 
ved personbiler har tidligere erfaring vist, at et statsligt skub kan bryde den hård-
knude og accelerere udviklingen.  
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Løsning 
Med de nuværende priser vil en fast tilskudsprocent, på 70% af merprisen for en elek-
trisk lastbil, gøre den konkurrencedygtig ift. en traditionel euronorm 6 lastbil. Med af-
sæt i EU’s retningslinjer for statsstøtte til klima-, energi- og miljøbeskyttelse (CEEAG) 
vil Danmark lovligt kunne øge støtten til den procentsats.  
 
En tilskudsordning vil omfatte alle nulemissionslastbiler, og derfor både de brint- og 
batterielektriske. Fordi der, for nuværende, hovedsageligt kun er batterielektriske 
lastbiler tilgængelige på markedet, tager beregningerne i dette forslag, kun afsæt i de 
tal der eksisterer for den batterielektriske løsning. Det er også forventningen, at det 
hovedsageligt vil være denne teknologi, som i første omgang vil kunne benyttes som 
et grønt alternativ.  
 
Bliver brintlastbilerne gjort tilgængelige på det europæisk marked, vil de dog også 
blive omfattet af denne tilskudsordning.    
 
Med erfaring fra bl.a. Tyskland, bør støttepuljen ikke have en tidsbestemt afslutning, 
men bør i stedet udløbe når puljens midler er opbrugte. Det skaber fortsat incitament 
for, at virksomhederne rykker hurtigt, men tager herunder også hensyn til de teknolo-
giske muligheder, køretøjproducenternes leveringsramme m.m.   
 
Der er herunder en forsinkelse i implementeringen, da de nuværende køretøjer først 
skal udfases, inden de kan erstattes af grønne alternativer. Derfor bør en tilskudsord-
ning også opsættes så hurtigt som muligt, så branchen har forudsigelige rammevilkår 
for deres kommende investeringer.  
 
Fordi teknologien fortsat er under udvikling, vil det heller ikke være alle transportop-
gaver, der én-til-én kan flyttes fra en traditionel diesellastbil til en elektrisk. Række-
vidde- og vægtbegrænsninger vil kræve flere køretøjer til samme opgave, samt kræve 
flere stop undervejs for opladning, hvis erhvervets produktivitet skal forblive på 
samme niveau som i dag.   
 
Puljen bør tildeles til den, der registreres som køretøjets ejer i motorregisteret. 
Der bør samtidig være en garanti om fast støtteprocent for at mindske usikkerheden 
for erhvervslivet og skabe mindre bureaukrati omkring ansøgningsprocessen. 
 
En grøn pulje til omstilling af den tunge landtransport bør skelne mellem køretøjer 
over og under 12 tons. Ved ansøgning af et evt. tilskud, bør de forventede CO2-bespa-
relser for samfundet vægte højt, i forhold til den mulige støtte, der kan opnås inden 
for hver kategori. Årsagerne hertil er, at de opgaver bilerne løser er vidt forskellige fx 
ift. kørsel i by og på land samt at emissionsmængderne er forskellige. Store nulemissi-
onslastbiler, der kører lange distancer, sparer samfundet for mere CO2, mens mindre 
biler reducerer fx partikelforureningen i byerne. Det er derfor vigtigt, at der afses mid-
ler til begge typer af køretøjer. Den specifikke fordeling af midlerne i de to vægtklas-
ser vil bero på en nærmere vurdering, når den konkrete model skal fastlægges. 
 
Derudover er den teknologiske udvikling, på nuværende tidspunkt, på forskellige sta-
dier alt efter køretøjets størrelse. Mens der er elektriske lastbiler på vej i de mindre 
vægtklasser, er der endnu en række udfordringer for de større og tungere lastbiler. Det 
betyder, at det i højere grad vil være muligt at realisere puljens midler for lette lastbi-
ler. Det betyder dog samtidig også, at der fortsat er et stort behov for statslig støtte til 
udviklingen og udbredelsen af store og tunge nulemissionslastbiler.  
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Med erfaring fra bl.a. Tyskland, vil en manglende opdeling af vægtklasser i ansøg-
ningsprocessen, betyde, at færre lette lastbiler vil kunne opnå støtte.  
 
En opdeling, efter førnævnte vægtklasse, imødekommer derfor denne problemstilling 
og sikrer en nødvendige dekarbonisering på tværs af hele den tunge vejtransport.    
 
Skillelinjen efter vægtklasse fastsættes også allerede af bl.a. regeringens fremlagte 
forslag til etablering af nulemissionszoner.  
 
En lang række af de politiske forslag, der enten er vedtaget eller fremlagt, øger om-
kostningerne for udledningen af drivhusgasser. Det gælder herunder vejafgiften, CO2-
kvoter for landtransporten og den grønne skattereform. Initiativerne har øget konkur-
rencefordelene ved at gøre brug af nulemissionskøretøjer, men som tidligere nævnt, er 
der fortsat en meromkostning på ca. 1,7 mio. kr. for en batterielektrisk lastbil. Det gør, 
at de grønne alternativer endnu ikke kan konkurrere med de fossildrevne lastbiler.  
 
Ønsker man at øge CO2-prisen yderligere, skal man ramme et punkt, så dieselprisen 
bliver 24 kr./l ekskl. afgifter. Først her er det elektriske alternativ billigere i en 6-årig 
periode. Med afsæt i det prisscenarie, som ligger til grund for beregningerne1, vil så-
dan en prisstigning svare til at hæve CO2-afgiften til 5.400 kr. pr. ton CO2. Det vil 
være en stor stigning sat over for den ensartet CO2-afgift på 750 kr. pr. ton, som et 
bredt politiske flertal aftalte i sommeren 2022.  
 
Alternativt skal man skabe balancerede rammevilkår, hvor forureneren betaler, og 
markedet skubbes i gang med midlertidige og tidsbestemte opstartspuljer. En støtte-
pulje til den grønne omstilling af landtransporten vil komme i naturlig forlængelse af 
de allerede igangsatte initiativer og vil skabe den nødvendige balancegang, der kan 
sikre en hurtig og betydelig grøn omstilling af den tunge transport.   
 
Det er en vigtig pointe, at omstillingen til nulemissionskøretøjer også kræver en omfat-
tende, koordineret og hurtig ændring i den danske infrastruktur. Det gælder både for 
etableringen af den nødvendige lade- og tankinfrastruktur og den dertilhørende ud-
bygning af VE-energi i Danmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se ”Metode for beregninger” for yderligere uddybning 
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Effekter for klimaet 
En tilskudsordning, som beskrevet her, forventes at kunne tilvejebringe godt 1.400 
nul-emissionslastbiler ud fra gældende priser.  
 
En gennemsnitlig Euronorm 6 lastbil, der tilbagelægger ca. 50.000 km. om året, vil i 
en periode på 6 år have udledt 264 ton CO2e. Der er her taget udgangspunkt i et for-
brug på 100% diesel og altså ikke medregnet evt. iblanding af biobrændstoffer, lige-
som der udelukkende er regnet på klimaaftrykket fra brændstofforbruget i et Tank-to-
Wheels forhold2. 
 
Det giver en forventet reduktion for den tunge transports akkumulerede CO2e-udled-
ninger på 369.600 ton. I årlige reduktioner skønnes tallet at være 61.600 ton CO2e, 
svarende til 3,6% af branchens samlede udledninger på 1,7 mio. tons CO2e.  
 
Transportsektoren er den eneste sektor, der siden 1990 har set en stigning i udlednin-
gen af drivhusgasser. Selvom det enkelte køretøj er blevet både mere energieffektivt 
og grønnere, har den voksende efterspørgsel på transportløsninger resulteret i et sti-
gende klimaaftryk. 
   

Figur 1: Udledninger fra Transportsektoren 

 

Kilde: Energistyrelsen KF22 for Transport 

 
Prisen for et reduceret ton akkumuleret CO2e, vil svare til 5.411 kr. med denne til-
skudsordning. Til sammenligning, havde den største tildeling af støttemidler til et el-
bilsprojekt mellem 2008 og 2015, en reduktionspris på 19.047 kr. pr. akkumuleret ton 
CO23. 
 
Fordi udrulningen og udviklingen af elektriske lastbiler stadig er i startfasen, giver det 
mening at trække på de erfaringer, Danmark har gjort sig i arbejdet for at gøre de elek-
triske personbiler konkurrencedygtige. Derfor er prisen for CO2-reduktionerne for el-
biler i 2008-15 fortsat relevante. 
 
 
 
 

 
2 Se ”Metode for beregninger” for yderligere uddybning 
3 Energistyrelsens opgørelse over forsøgsordninger med elbiler - Clever: Test en Elbil 2010-14 
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Klimarådet har, i deres analyse for kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, 
klarlagt, at samfundsomkostninger ved CO2e reduktioner på udviklingssporet forven-
tes at være på mellem 1.000 kr. til 1.500 kr. pr. ton4. 
 
Prisen for reduktioner i den tunge transport, er derfor relativ høj, sammenlignet med 
øvrige dele af samfundet.    
 
Fordi reduktionsprisen pr. ton CO2e er relativ høj, står det klart, at transportsektoren 
er svær at omstille uden tilskud. De førnævnte argumenter understreger, at en til-
skudsordning ikke alene skal etableres for at bibeholde den danske transportsektors 
konkurrenceevne, men er nødvendig, hvis den tunge transport skal bidrage til Dan-
marks klimaambitioner. Som med tidligere erfaringer fra personbiler og energisekto-
ren, kan en tilskudsordning være effektiv i den svære opstartsfase, hvor teknologien 
fortsat er ny og under udvikling.  
 
Alternativet er, at den grønne omstilling af landtransporten står i stampe, og ikke bi-
drager til de markante CO2-reduktioner, der er behov for på tværs af alle sektorer.  
 
Finansiering 
Der er indgået en aftale om oprettelse af en grøn fond, der frem mod 2040 har en 
samlet størrelsesorden på 53,5 mia. kr5. Fonden skal bruges til at understøtte udvik-
lingen og udrulningen af nye grønne teknologier, der for nuværende ikke kan konkur-
rere på markedsvilkår. Det fremgår ligeledes af aftalen, at fonden skal benyttes på 
længerevarende og større investeringer.  
 
Transportsektorens betydning for Danmarks samlede klimaaftryk, og det beviselige 
behov for understøttelse, gør en tilskudsordning til indkøb af grønne lastbiler oplagt til 
at opnå fondens mål.  
 
Fordi det er uvist, hvor hurtig teknologien for den tunge transport bliver udviklet, fore-
slås det, at tilskudsordningen ikke har en fast udløbsdato, men ophører når puljens 
midler er opbrugte. Ordningens samlede størrelse på 2 mia. kr. skal derfor ses fordelt 
ud på en årrække.  
 
Tilskudsordningen vil understøtte en vigtig udvikling og skalering af nulemissionslast-
biler i en sektor, der er kendetegnet ved at være ”hard-to-abate”, og dermed bidrage 
til en hurtigere reduktion af Danmarks samlede klimaaftryk.  
 
Med oprettelsen af et nyt europæisk kvotesystem for landtransporten, formodes det 
også, at der her vil være en merindtægt til den danske stat, som vil kunne bidrage til 
finansieringen af tilskudsordningen.  
 
 
 
 
 
 

 
4 Klimrådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, marts 2020 
5 Aftale om etablering af en grøn fond - fm.dk/media/26041/aftale-om-etablering-af-en-groen-fond.pdf (fm.dk) mellem regerin-

gen, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative. Fonden har en samlet størrelse på 53,5 mia. kr. frem mod 2040. 

 

Aftale%20om%20etablering%20af%20en%20grøn%20fond%20https:/fm.dk/media/26041/aftale-om-etablering-af-en-groen-fond.pdf%20(fm.dk)
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Metode for beregninger 
I beregningen er der taget udgangspunkt i:  
 

• En dieselpris på 10,4 kr./l før skatter og afgifter. 
• En elspotpris på 2,28 kr./kWh før skatter og afgifter. 

 
Fordi priserne på drivmidler fluktuerer i særlig grad lige nu, er der regnet på et spænd 
af forskellige prisscenarier. Der er dog, i de generelle beregninger, taget udgangs-
punkt i førnævnte priser.    

   

Tabel 2: Prisdifference for totale omkostninger for el- og diesellastbiler 

Dieselpris:  Elspotpris Diff. mellem el- & diesellastbil 

4,7    kr./l 0,22 kr./kWh -1.550.683  DKK 

10,4  kr./l 2,28 kr./kWh -1.666.183  DKK 
11,5   kr./l 3,37 kr./kWh -1.916.983  DKK 

 

Kilde: Dansk Erhvervs egne beregninger i samarbejde med Volvo & Rådet for Grøn Omstilling 

Anm: Alle drivmiddelspriser er ekskl. skatter og afgifter. Der er taget udgangspunkt i gennemsnitsprisen 

for el i november 2020, og august 20226, mens udgangspunktet for beregningerne bygger på et prisskøn 

på 10.4 kr. pr. liter diesel og 2,28 kr. pr. kWh.  

 
Der er desuden medregnet en kilometerbaseret vejafgift på 0,20 kr./km for en nule-
missionslastbil og 1,23 kr./km for en Euronorm 6 diesellastbil.  
 
Der er fortsat fastlagt en dansk CO2-afgift på 296 kr./ton CO2e. Her er taget udgangs-
punkt i en model, hvor der ikke er CO2-afgift på køb af el, og et CO2e indhold i diesel 
på 2,67 kg CO2e/l. Der er ikke taget højde for evt. iblandingsgrad.   
 
Fordi CO2-reduktionen, ved iblanding af biobrændstoffer, er meget afhængig af det 
materiale, der benyttes, er det svært at lave retvisende beregninger for CO2e-redukti-
onen ved dette forslag, hvis iblandingsgraden medtages.  
 
Tager man udgangspunkt i EN16258 for udregningerne og opgørelsen af CO2e-udled-
ninger for transport, vil en iblanding af biodiesel på 7%, give et CO2e indhold på godt 
2,48 kgCO2e/l. Med det som udgangspunkt, vil den samlede CO2e besparelse ved 
1.400 batterielektriske lastbiler være godt 344.400 ton CO2e.  
   
 
 
 
 
 

 
6 Tal er fra DrivkraftDanmarks opgørelse vedr. prisudvikling på diesel, og Nord Pools markedsdata, samt Energistyrelsens  

opgørelse af gennemsnitspriser for el i 2021. Scenarierne er udvalgt efter den billigste månedlige gennemsnitspris på el og dyre-

ste månedlige gennemsnitspris. For dieselprisen, er slutberegningen taget fra den højeste produktpris i Danmark i 2022.     
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For kvotesatsen, som forventes indført på europæisk niveau, er der sat en kvotepris på 
50 euro pr. ton CO2e, med 3,24 kg som forudsætning for CO2-indholdet i en liter die-
sel. Det højere CO2e indhold, skyldes at kvoteprisen forventes pålagt på  
producenten. 
 
Ved beregning af udledningen af drivhusgasser for en batterielektrisk lastbil, opgøres 
udledningen i et ”Tank-to-wheels” perspektiv som nul.  
 
Laves udregningerne i stedet for i et ”well-to-wheels” perspektiv, opgøres CO2e ind-
holdet for diesel som 3,24 kgCO2e/l7 og for el 0,14 kgCO2e/kWh8. I dette scenarie vil 
de samlede CO2e besparelser ved dette forslag i stedet være på godt 372.400 ton 
CO2e.  
 
Udregningerne er lavet for en leasingperiode på 6 år. Prisen for en Euronorm 6 diesel-
lastbil er sat til 1.000.000 kr. og prisen for en batterielektrisk lastbil er på 3.000.000. 
Begge har en rente på 5% over 72 måneder.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 EN16258 
8 Energinets opgørelse over gennemsnitlige CO2e pr. kWh for 2021 



  

  Side 9/9 9/9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


