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PRESSEMEDDELELSE 
 

Ti globale virksomheder bag nyt elbil-initiativ: 

1,7 mio. LeasePlan-biler skal være CO2-neutrale inden 2030 

 
Leasingselskabet LeasePlan lancerer sammen med ni andre globale virksomheder initiativet 
EV100, der skal sætte turbo på udskiftningen af benzin- og dieselbiler med elbiler samt lægge 
pres på regeringerne for at sikre bedre forhold for elbiler. LeasePlans mål er, at deres samlede 
bilflåde på 1,7 mio. biler skal være CO2-neutral inden 2030, og at selskabets egne 
medarbejdere skal køre elbil inden 2021. Initiativet lanceres samtidig med FN’s 
generalforsamling i New York.  
 
Leasingselskabet LeasePlan præsenterer sammen med en række globale partnere initiativet EV100, 
hvor nogle af verdens største virksomheder vil gå forrest for at udskifte deres benzin- og dieselbiler 
med elbiler inden 2030. Initiativet skal også gøre politikere og regeringer opmærksomme på behovet 
for bedre lovgivning inden for området. 
 
EV100 præsenteres samtidig med FN’s generalforsamling i New York, og bag initiativet står foruden 
LeasePlan bl.a. schweiziske Unilever, kinesiske Baidu, svenske IKEA og amerikanske HP, der 
tilsammen har knap en halv mio. ansatte på verdensplan. 
 
LeasePlan er med en samlet bilflåde på 1,7 mio. biler verdens største leasingselskab og blandt de 
største i Danmark, hvor virksomheden administrerer mere end 32.000 biler for danske virksomheder 
og kommuner. Helt konkret er det LeasePlans ambition, at den samlede bilflåde på 1,7 mio. biler skal 
være CO2-neutral i 2030. Samtidig skal alle LeasePlans egne ansatte køre elbil inden 2021. 
 
“Vi glæder os over at være med til at sætte nogle yderst ambitiøse mål i en tid, hvor efterspørgslen på 
elbiler er større i udlandet end i Danmark. Det gør vi ved at gå forrest og hjælpe virksomheder og det 
offentlige med at sætte fokus på sammensætningen af en miljørigtig bilflåde samt forsøge at få endnu 
flere til at vælge elbiler. Omkring halvdelen af alle biler på vejene i dag tilhører virksomheder, og derfor 
vil vi gerne tage et ansvar og gøre en forskel,” siger Michael Olsen, adm. direktør hos LeasePlan 
Danmark. 
 
Virksomheder skal drive efterspørgslen på elbiler 
Initiativet er led i LeasePlans globale strategi om bæredygtighed, der skal gøre det attraktivt og 
nemmere for især virksomheder at vælge elbiler og andre miljøvenlige alternativer. Desuden er der 
fokus på at uddanne flådeansvarlige hos virksomheder og kommuner i netop bæredygtighed.  
 
”EV100 er med til at skubbe fremtidens mobilitet i en mere bæredygtig retning. Vi opfordrer 
virksomheder til at gøre det samme som os, fordi elbilflåder effektivt nedbringer CO2-udledningen og 
dermed bidrager til at bremse klimaforandringerne. I første omgang er det vores ambition, at alle vores 
egne medarbejdere på globalt plan skal køre elbil i 2021. Samtidig hjælper vi vores kunder til at gøre 
det samme over en lidt længere årrække,” siger Michael Olsen fra LeasePlan Danmark.  
 
Han tilføjer, at der i Danmark er en særlig udfordring, som man gerne vil sætte fokus på: 
 
”I Danmark er det lige nu mest kommuner, der går forrest og vælger elbiler, fordi de har taget en 
strategisk beslutning om at støtte udviklingen. Vi så gerne, at flere virksomheder fulgte trop, men 
desværre gør de høje danske afgifter det svært for mange at satse benhårdt på elbiler. Det håber vi, 
at initiativet kan være med til at sætte fokus på,” forklarer Michael Olsen. 
 
EV100 er udviklet i samarbejde med organisationen The Climate Group og er det første initiativ af sin 
slags, hvor en række af verdens største private virksomheder forpligter sig på at sætte nogle konkrete 
mål, der skal drive udviklingen og øge efterspørgslen på elbiler frem mod 2030. 
 
De ti partnere bag initiativet er LeasePlan, The Climate Group, Unilever, Baidu, IKEA Group, HP Inc., 
Vattenfall, PG&E, Deutsche Post DHL og Metro AG. LeasePlan er det eneste bilselskab i EV100.  
 

https://www.theclimategroup.org/
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Om LeasePlan 
LeasePlan Danmark er én af landets førende specialister i styring og optimering af bilflåder – også 
kaldet fleet management. I Danmark administrerer LeasePlan mere end 32.000 biler på vegne af 
virksomheder, private og kommuner. LeasePlan blev grundlagt i Holland i 1963 og er i dag verdens 
førende aktør inden for fleet management. LeasePlan opererer i 32 lande og har en samlet bilflåde på 
over 1,7 millioner biler. Læs mere på www.leaseplan.dk. 
 
LeasePlan Danmark åbnede i oktober 2012 en forretning med salg af brugte biler målrettet 
privatmarkedet. Læs mere på www.leaseplan-bilsalg.dk.  
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