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• Transport er en af de største bidragsydere til 
klimaforandringer

• Vi har et ansvar for at gøre alt, vi kan for at 
støtte udviklingen af mere miljøvenlige 
transportmidler sammen med vores leverandører 
og kunder

• Vi har sat os selv et mål om at udlede nul CO2

fra vores flåde i 2030

Vores ansvar

Introduktion
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• Vi siger det ikke bare, vi gør det selv

• Vi har selv haft/har bekymringerne

• På få år er flåden blevet mere grøn 

• Pt. har vi 64 % grønne biler i LeasePlan 
Danmarks egen firmabilsflåde; 60 % elbiler 
og 40 % Plug-In Hybrider

• Med nye afgifter og flere valgmuligheder er 
bekymringerne blevet færre og mindre

Vi kører selv i elbiler i 2021

Introduktion
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Indregistreret t.o.m. november 2021 er der samlet 56 % 
grønne personbiler

▪ 15 % elbiler

▪ 41 % Plug-In Hybridbiler

Ud af 7 leasingselskaber har LeasePlan den største andel 
af grønne personbiler indregistreret i 2021

Samme tidspunkt i 2020 var der indregistreret 
25 % grønne personbiler (EV 14 % PHEV 11 %)

Samlet bestand til dato af grønne personbiler 
er på 25 % (EV 10 % | PHEV 15 %)

Grønne personbiler indregistreret | 2021

Introduktion

56 % | 22 %     
LeasePlan
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7 grunde til at tænke grønne biler

Introduktion

Bæredygtighed Tilgængelighed

Rækkevidden på 

de fleste nye 

elbiler er 

tilstrækkelig for 

de fleste brugere 

brugere

Rækkevidde Omkostninger Brugertilfredshed

1

2

53

4 6

7

BeskatningBusiness 

continuity
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Ejere af Plug-In Hybridbiler er mere positive over for elbiler

ved næste bilkøb end ejere af benzin-/dieselbiler

Nem overgang med lidt kendskab til el

Introduktion

Kilde: Dansk industri
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Afgiftsændringer 2022
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Eksempel på PHEV

Bilens pris: 300.000 kr.

▪ 2021: Afgift på ca. 59.000 kr.

▪ 2022: Afgift på ca. 74.000 kr.

= Afgiftsstigning på 15.000 kr.

På de mest populære firmabilsmodeller ser vi 

afgiftsstigninger på mellem 15.000 kr. og 30.000 kr.

Stigning på miljøtillæg med 1 % til nu at være 

x 3,5 i 2022

Ændringer for PHEV i 2022

Afgiftsændringer 2022
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Eksempel på elbil

Pris: 500.000 kr.

▪ 2021: Afgift på ca. 7.000 kr.

▪ 2022: Afgift på ca. 20.000 kr.

= Afgiftsstigning på 13.000 kr.

I 2022 er elbiler op til 465.000 kr. fritaget for afgift   
= Et fald på 23.000 kr. fra 2021

Stigning på miljøtillæg med 1 % til nu at være 

x 3,5 i 2022

Ændringer for elbil i 2022

Afgiftsændringer 2022



11

Baseret på 36 mdr. løbetid og 40.000 km pr. år. inkl. ladeabonnement

Regneeksempler

med 2022-afgift

Afgiftsændringer 2022

Typer 2022-afgift

EV 8.005 kr.

PHEV 8.147 kr.

Fossil 8.565 kr.

Inkl. nettomoms

Inkl. ladestander/-abonnement

Beskatnings-forskel 2022

EV 404.262 kr.

PHEV 407.017 kr.

Fossil 443.821 kr.
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Miljøvenlige biltyper
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Mild Hybrid og Hybrid

Miljøvenlige biltyper

Ikke en del af den grønne omstilling fordi:

÷ Lader kun under kørsel

÷ Kort eller ingen rækkevidde på batteri

÷ Bruger primært brændstofmotoren



14

Plug-In Hybrid (PHEV)

Kører på el og brændstof og har derfor både en 

forbrændings- og en elmotor 

Har kortere rækkevidde på forbrændingsmotoren

Ved by- og landevejskørsel benyttes elmotor. 

Bilen skifter selv over til forbrændingsmotor 

ved motorvejskørsel, eller når batteriet er 

afladt

Rækkevidden på ren el er typisk 50-60 km

Opladning af batteriet sker gennem destinationsladning (privatadresse eller 

arbejde). Bilerne lader langsomt, så det anbefales ikke at punktlade (fx på 

motorvejsnettet eller ved indkøbscentre) 

Miljøvenlige biltyper
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Faktiske data fra kunde

EU blacklister Plug-in Hybrid 

med udgangen af 2025

Herefter er det kun elbiler, 

der er en del af den grønne 

omstilling

Miljøvenlige biltyper
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Bykørsel

Som tommelfingerregel vil Plug-In Hybrid være velegnet, 

hvis du har en del bykørsel, hvor du vil have stor glæde af 

at kunne bruge elmotoren en stor del af tiden.

Landevejskørsel

Plug-in-hybriden kan køre på el alene på landevejen, og du 

vil også kunne opnå en fornuftig rækkevidde på batteriet.

Motorvejskørsel

Mange Plug-In Hybrider kan godt køre på el ved de høje 

hastigheder. Her vil du dog kunne opleve, at 

forbrændingsmotoren slår til bl.a. ved acceleration, samt 

batteritiden opbruges hurtigere ved høj hastighed.

Det rigtige kørselsmønster med 
Plug-In Hybrid

Miljøvenlige biltyper
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+ Altid automatgear

+ Støjsvag kørsel på el

+ Når du løber tør for el, tager 

brændstofmotor over

+ Økonomisk kørsel på el

+ Må du parkere gratis i nogle byer

+ Tilgodeses med de nye afgifter (lavere 

beskatning)

÷ Brændstoføkonomi kan blive dyr, hvis 

den ikke bruges korrekt (virksomhedens 

driftsøkonomi vil stige)

÷ Faktiske CO2-tal stiger ved forkert brug

÷ Afgift stiger over de næste år 

÷ Skal lades ofte 

÷ Begrænset volumen i bagagerum og 

brændstoftank pga. batteri og elmotor

Fordele og ulemper ved Plug-In Hybrid

Miljøvenlige biltyper
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▪ BMW 330e, 530e, X1, X3, 225xe PHEV

▪ Kia Niro, X-Ceed, PHEV

▪ Mercedes C 300e PHEV

▪ Mercedes E 300e PHEV

▪ Mercedes GLC PHEV

▪ Mini Contryman PHEV

▪ Volkswagen Passat GTE PHEV

▪ Volkswagen Golf GTE PHEV

▪ Volkswagen Tiguan PHEV

▪ Volvo V60, V90 T6 PHEV

▪ Volvo XC40, XC60 T8 PHEV

▪ Range Rover PHEV

▪ Audi A3, A6, Q3, Q5, PHEV

▪ Renault Capture, Megane PHEV

▪ Ford Kuga PHEV

▪ Skoda Octavia PHEV

▪ Seat Leon PHEV

▪ Cupra Formentor PHEV 

▪ Seat Tarraco PHEV

▪ Jaguar F-Pace PHEV

▪ Kia Sorento PHEV

▪ Jeep Compass PHEV

▪ Peugeot 508, 2008, 3008 PHEV

Udvalgte Plug-In Hybrider på markedet

Miljøvenlige biltyper
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750 kg 1.200 kg 1.300 kg 1.400 kg 1.500 kg

▪ BMW 330e (2019-)

▪ BMW X1 xDrive25e

▪ Hyundai Ioniq PHEV

▪ Ford Kuga (05/2020-

10/2020)

▪ Kia Niro PHEV ▪ Audi A3 e-tron 

▪ Model 2020 (kan løftes til 

1.600 kg) 

▪ Ford Kuga PHEV 

(10/2020-)

▪ Kia Optima SW PHEV

▪ MG EHS

▪ Mitsubishi Outlander PHEV

▪ Seat Leon eHybrid

▪ Skoda Octavia iV

▪ Toyota RAV4 PHEV

▪ VW Golf eHybrid

▪ VW Golf GTE (kan løftes til 

1.700 kg)

Træk til Plug-In Hybrid er muligt

1.600 kg 1.650 kg 1.700 kg 1.800 kg 2.000 kg

▪ Mercedes-Benz A250e

▪ Mercedes-Benz C350e

▪ VW Passat GTE

▪ Hyundai Tucson ▪ BMW 530e Sedan og 

Touring

▪ Volvo XC40 T4 & T5

▪ Mercedes-Benz GLA 250e

▪ VW Tiguan PHEV

▪ BMW X3 xDrive30e

▪ Mercedes-Benz GLC 350 e

▪ Mercedes-Benz GLE 500 e

▪ Volvo V60 T6/T8

▪ Audi A6 50 PHEV

Miljøvenlige biltyper
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Elbiler
EV eller BEV i forkortelse
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Populære elbiler med en rækkevidde på gns. over 500 km

Udvalgte elbiler

▪ VW ID.3 - 552 km ▪ Ford Mach-E - 610 km

▪ VW ID.4 - 517 km ▪ Skoda Enyaq - 536 km

▪ Tesla Model 3 - 614 km ▪ Mercedes EQA - 430 km

▪ Mercedes EQC - 408 km ▪ Hyundai IONIQ 5 - 481 km

▪ Audi e-tron - 434 km ▪ Tesla Model Y - 515 km

▪ Audi Q4 e-tron - 508 km ▪ Volvo XC40 - 420 km

▪ BMW iX3 - 460 km ▪ Polestar 2 - 480 km

▪ BMW i4 - 590 km

Elbiler

De elbiler der 

henvender sig til 

firmabils-segmentet, 

har en faktisk

rækkevidde på mere 

end 300 km 
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Rækkevidde vs. ladetid

A/C til D/C

omformer
D/C

Jævnstrøm

Elbiler
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+ Sjove køreegenskaber med stærk motor

+ Forvarmet om vinteren / nedkølet om sommeren

+ Bedre for miljøet

+ Mindre støj i kabinen

+ Automatgear

+ Gratis parkering i flere byer i Danmark

+ Start dagen på fuld tank med en hjemmeoplader

+ Store afgiftsfordele 
(afgiftsfri op til knap 488.000 kr., 465.000 kr. i 2022)

Fordele ved elbiler

Elbiler



24

÷ ”Optankning” tager længere tid

÷ Dyrere i indkøb

÷ Kortere rækkevidde om vinteren

÷ Stort forbrug ved høje hastigheder

÷ Mulighed for anhængertræk begrænset

÷ Modeludvalg pt. begrænset

÷ Infrastruktur begrænset alt efter landsdel

(Udvides dog hastigt)

Udfordringer ved elbiler

Elbiler



25

Implementering i flåden
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1. Forberedelse
2. Tilpas
bilpolitik

3. 
Kommunikation

4. Led vejen
5. Lyt til

feedback

Omlægning af flåden - 5 vigtige trin
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(Gode) grunde til grøn bilpolitik

Grundlag for bilpolitikken

• Signalværdi

• Virksomhedens værdier

• Pres fra samfundet

• Bæredygtighed og business på tværs

• Virksomhedens økonomi

En bilflåde er i mange tilfælde en af de 

største udgifter i virksomheden, og 

derfor laver man begrænsninger 

PHEV

Har medarbejderen det korrekte

kørselsmønster til denne type bil?Det er individuelt fra virksomhed til 

virksomhed, hvor meget bil man kan 

få, og virksomheden fastsætter selv 

rammerne 

Bilpolitik
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Opladning og infrastruktur
Fleksibilitet og refusion
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▪ LeasePlan samarbejder med landsdækkende 

leverandører  

▪ I samarbejde med ladeudbyderne rådgiver vi om 

den optimale løsning, der passer til det behov, 

som jeres elektriske biler skal opfylde 

▪ Ladebokse passer til både elbiler og Plug-In

Hybrider

Opladning på arbejdspladsen 
og i infrastrukturen

Opladning
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Infrastruktur udvides markant

Opladning
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▪ Markedet i Danmark for opladning af 
elbiler er domineret af leverandørerne 
Clever og E.ON, som primært tilbyder 
ladeløsninger med de største 
ladenetværk etableret

▪ Andre løsninger på vej (roaming) 
CircleK, OK, Q8, Spirii, Sperto, Ionity, 
etc.

▪ Særligt for Tesla: Tesla har deres egne 
ladestationer KUN for ejere af Tesla-
modeller. Her sker betaling typisk efter 
forbrug gennem et aktiveret 
betalingskort på en Tesla-konto. 

Med eller uden
abonnement

Opladning
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Newmotion er LeasePlans internationale roaming-

udbyder, som dækker hele EU.

Du betaler blot den pris, der fremgår på den enkelte 

ladestander. Den kan ses i deres app. 

Syd for Danmark er kWh-prisen ca. 1-3 kr.

P.g.a. manglende roaming i Danmark mellem 

ladeselskaberne svinger prisen fra 3-9 kr. Du skal 

derfor ikke benytte kortet som primære ladekort i 

Danmark.

Opladning i udlandet

Opladning
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▪ Ladestander hjemme via E.ON - PAY BY USE - uden abonnement tilknyttet 
serviceabonnement koster 79 kr. ekskl. moms og sikrer, at du kan få refusion fra 
hjemmeladning samt support 24/7 på ladestander.

▪ Arbejdspladsen har Clever-ladere (aftale mellem Clever og virksomhed)
Virksomhed bestiller “lokal” ladebrik, som er tilknyttet virksomhedens Clever-
ladestandere på virksomhedens matrikel. (Leaseplan kan ikke rekvirere dette for 
virksomheden)

▪ Ladekort til udlandet: Newmotion-ladekort.
Alternativer: App-løsninger til mobiltelefonen samt ABRP, Shell recharge, plugsurfing 
m.fl.

Uden abonnement – med 3 ladekort

Fleksibilitet

1:

Opladning hjemme / 

infrastrukturen med 

billig Pay by use. 

2:

Kun til brug på

arbejdspladsen

3:

Til brug over 

landegrænse
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Clever

▪ Landsdækkende tilbagebetalingssats | Takst (Q4): 2,01 kr.

▪ Se mere her: https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/tilbagebetaling/

Hjælp til billigere el hjemme

Med muligheden for intelligent opladning fra Clevers hjemmeladestander kan man flytte 
opladningen til om natten og dermed sikre den lavest mulige takst på døgnet.

▪ Se mere her: https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/intelligent-opladning/

Vi opfordrer dig til at se nærmere på muligheden for billigste elpris hjemme her:

▪ www.elpris.dk og www.elforbundet.dk

Hvis der er udestående omkostning fra kWh-tankning i privaten, der ikke er dækket af 
ladeudbyderens takst, er det et udestående mellem medarbejder og medarbejders 
arbejdsplads.

For høj kWh med ladeboks hjemme

Intelligent opladning

✓ Godt for miljøet

CO2-aftrykket er højest 

mellem kl.17-20

✓ Gavner samfundet

Flytter opladningen til 

om natten

✓ Du sparer penge

Elpris er ca. 20 % lavere 

om natten end kl. 17-20

Opladning

https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/tilbagebetaling/
https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/intelligent-opladning/
http://www.elpris.dk/
http://www.elforbundet.dk/
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Hvad skal der så til?



Opladningsløsninger 

Pakkeløsning tilpasset brugeren

• Opladningskort

• Ladestander hjemme

• Ladestander på arbejdspladsen

• Opladning internationalt

Altid klar med de rette biler til de 

rette behov

• Flådestyring

• Service & vedligeholdelse

• Forsikring

Fuld support i overgangen til

elektrisk flåde

• Rådgivning til brugere om bilvalg

• Rådgivning til fleet manager

• Vidensdeling fx via webinarer

Car-as-a-Service Implementering og service

Start elektrisk med LeasePlan
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Komplet løsning fra ende til anden

Hvad skal der så til?
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I gang med elbil

Hvad skal der så til?

Ladeboks tilrådighed på din privatadresse

Ladeboks til rådighed på din arbejdsplads

Ladebrik til ladenetværk

Planlægning

Diverse apps til mobiltelefon

(Bilmærke, eludbydere, Newmotion m.fl.)  

Brændstofkort til vask 

og kør-videre-produkter
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Vi er klar til at hjælpe

Vores bilrådgivere er selvfølgelig klar til at hjælpe, 

når det er din tur til at vælge ny firmabil

Hvad skal der så til?
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Tak for i dag!
Vi sender diverse links og optagelsen


