
Kør grønt, 
kør GreenPlan



 

Hvor kan du gøre en forskel?
GreenPlan skal inspirere og opfordre dig til at 

tænke grønt. Målet er at dokumentere, hvor du 

kan sætte ind for at mindske CO2-udledningen. 

Som en ekstra bonus vil du ofte opleve, at 

virksomhedens biler kører længere på literen - og 

det kan ses på økonomien.

Få overblik over din bilflådes 
nuværende CO2-udledning
Med GreenPlan kan du analysere dig frem til 

bilflådens nuværende udledning af CO2. På 

baggrund af analysen anbefaler vi, at du laver 

en handlingsplan. Planen skal udmønte sig i en 

bilpolitik, der svarer til virksomhedens behov og 

ønsker. GreenPlan kan med andre ord være med 

til at skabe den rette balance i din flåde.

Reducer brændstofforbruget 
med 7-10 %
Alle med firmabil kan med fordel deltage i vores 

kørekurser. På kurserne lærer du at køre så 

miljørigtigt og energieffektivt som muligt - til stor 

gavn både for dit brændstofforbrug og for CO2-

udledningen. Alene på brændstof vil du typisk 

opnå omkostningsbesparelser på 7-10 %.

Skal din bilflåde have en  
grøn profil?
I samarbejde med dig er det muligt at følge 

målrettet op på de resultater og besparelser, 

som GreenPlan giver - så virksomhedens 

bilflåde fremover sigter mod en grønnere profil. 

Opfølgningen sker i LeasePlan Online.

Kør grønt,
kør GreenPlan

Den globale opvarmning er et globalt problem, der skal løses lokalt. Som du sikkert 
ved, er biler en af de største kilder til CO2-udledning. Derfor tilbyder vi et program, 
der skal hjælpe din virksomhed med at kontrollere CO2-udledningen for netop din 
flåde - vi kalder det GreenPlan.



 

EU har fokus på at nedbringe 
udledningen af CO2
Danmark samarbejder med det øvrige EU om 

at nedbringe udledningen af CO2. For at få 

privatpersoner og virksomheder til at nedbringe 

udledningen skal de grønne afgifter anspore til at 

tænke miljø - også når det gælder biler. Desuden 

skal bilproducenterne senest i 2015 reducere 

CO2-udledningen til 130g CO2/km. Når man ikke 

målet, vil det udløse en CO2-afgift til producenten 

pr. solgt bil.

Dine medarbejdere bliver 
beskattet af den grønne 
ejerafgift
Vær også opmærksom på, at den grønne ejerafgift 

fra 2010 indgår som en del af beskatnings-

grundlaget for medarbejdere med firmabilordning. 

Så jo mindre CO2 firmabilen udleder, jo billigere 

slipper medarbejderen i skat.

Kontakt os på 3673 8300 eller lp@leaseplan.dk 

og hør mere om, hvordan du både hjælper miljøet 

og sparer din virksomhed penge. 



LeasePlan Danmark A/S
Midtager 20
DK-2605 Brøndby
Tel. +45 3673 8300
Fax +45 3673 8400
E-mail: lp@leaseplan.dk
CVR nr. 16227641

leaseplan.dk 


