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Støtteordninger for elbiler i Europa 
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• En række lande har grønne 
målsætninger, inklusive kommende 
forbud mod salg af biler med 
forbrændingsmotorer; 

• 20 lande har støtteordninger til 
elbiler (inklusive afgiftsfordele som i 
Danmark); 
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Land Støtteordninger 

ØSTRIG Elbiler betaler ikke brændstofafgift (dvs. elafgift) eller månedly ejerafgift. 

BELGIEN In den flamske region er elbiler og ladbare (plug-in) hybdridbiler, der ikke 
udleder mere end 50g CO2/km), undtaget fra registreringsafgift. Desuden er 
der siden 1/1 2016 støtte (bonus for nuludslipsbiler)  til el-og brintbiler. I alle 
tre regioner i Belgien betaler elbiler den laveste årlige kørselsfgift (ejerafgift). 
Virksomheder kan trække 120% af bilindkøb fra skattepligtig indtægt, nå de 
køber nuludslipsbiler (el-og brintbiler), 100% for biler, der udleder 1-60 g 
CO2/km, og 90% for biler, der leder lige over 60g/ CO2/km, gradvist faldende til 
50% for biler med store udledninger. 
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Land Støtteordninger 

BULGARIE
N 

Elbiler er undtaget fra den årlige kørselsafgift (ejerafgift). 

KROATIEN Ingen støtteordninger til elbiler 

CYPERN Ingen støtteordninger til elbiler 

TJEKKIET Elbiler, hybridbiler og andre biler med alternative brændsler er udntaget fra 
vejafgift når de bruges til ervhervsformål. 

DANMARK Elbiler iinklusiver varevogne har nedsat registreringsafgift, som gradvist øges 
til niveau med benzin-og dieselbiler, dog undtagen bilernes batterier, der 
fortsat er fritaget fra registreringsaqfgift. Ladbare (plug-in) hybridbiler er også 
fritaget for registreringsafgift for batteriet. Elbiler kan få afgiftsfri el under vise 
betingelser. Brintbiler og andre brændselscellebiler er undtaget fra 
registreringsafgift til udgangen af 2018. 

ESTLAND Ingen støtteordninger til elbiler 

FINLAND Pure electric vehicles always pay the minimum rate of the CO2 based 
registration tax. 



Oversigt over støtteordninger 

7 30.04.2017 

Land Støtteordninger 

FRANKRIG Regionerne i Frankring har lov til at undtage biler med alternativt brændsel 
(el-og hybridbiler, gasdrevne biler, ethanol - E85 biler) helt eller 50% fra 
registreringsafgift. 
 Der er en bonus for el-og hybridbiler fra 1/1 2016, hvor:  
- personbiler, der udleder 20 g CO2/km eller mindre får en bonus på 6.300 € 
- personbiler, der udleder 21-60 g CO2/km får en bonus på 1000 € 
- personbiler, der udleder 61-110 g CO2/km får en bonus på 750 € 
 
Elbiler er undtaget fra firmabilafgift. Hybriidbiler, der udleder mindre end 
110g CO2/km, er undtaget fra afgiften de første to år efter registreringen. 
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Land Støtteordninger 

IRLAND Indtil december 2016 fik elbiler reduceret registreringsafgift op til €5,000. For 
ladbare (plug‐in) hybridbiler var den maksimale reduktion €2,500. For ikke 
ladbare hybridbiler og flex-fuel biler var den maksimale reduktions €1,500. 
Desuden modtager elbiler og ladbare hybrudbiler et tilskud på op til €5,000 
ved køb. Elbiler betaler den minimale vejafgift: €120. 

ITALIEN In mange regioner er elbiler undtaget fra den årlige kørselsafgift (vejafgift) i 
fem år fra deres registrering.. Herefter kan de få betale afgiften med 75% 
reduction, ligesom effective benzinbiler. 

LETLAND Elbiler er undtaget fra registreringsafgift, årlig kørselsafgift (ejerafgift) og 
firmabilafgift. 
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Land Støtteordninger 

LITAUEN Ingen støtteordninger til elbiler 

LUXEMBOURG Elbiler betaler den laveste årlige kørselsafgift (ejerafgift): 30€. 

MALTA Ingen støtteordninger til elbiler 

NEDERLANDEN
E 

Elbiler er undtaget fra registreringsafgift (kaldet BPM). Biler, der udleder 
mindre end 50g CO2/km, er undtaget fra kørselsafgift (ejerafgift). 

POLEN Ingen støtteordninger til elbiler 

PORTUGAL Elbiler er undtaget fra registreringsafgift (Imposto Sobre Vehículos, ISV) 
og fra årlig kørselsafgift (ejerafgift) . Hybridbiler betaler kun 25% 
registreringsafgift. 

Source: European Automobile Manufacturers Association 
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Land Støtteordninger 

RUMÆNIEN El-og hybridbiler er undtaget fra registreringsafgift. 
Elbiler er undtaget fra årlig kørselsafgift (ejerafgift). 

SLOVAKIET Elbiler er undtaget fra årlig kørselsafgift (ejerafgift). Hybridbiler betaler 
50% årlig kørselsafgift. 

SLOVENIEN None 

SPANIEN Mange byråd (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia m.fl.) reducerer 
den årlige kørselsafgift (ejerafgift) med 75% for elbiler og (andre) 
energieffektive biler. 

Land 
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Land Støtteordninger 

SVERIGE Der er et tilskud (Supermiljöbilspremie) ved køb af nye el-og hybridbiler: 
- 20.000 SEK for buler med udledninger melle 1 and 50g CO2/km (dvs. 
ladbare hybridbiler) 
- 40.000 SEK for nuludslipsbiler (elbiler) 
Der er fem års undtagelse fra årlig kørselsafgift (ejerafgift) for “grønne” 
biler(elbiler og ladbare hybridbiler med forbrug under 37 kWh/100 km). 
Reduceret formabilafgift for elbiler og ladbare hybridbiler. 

STOR- 
BRITANNIEN 

Elbiler (med CO2 udledninger under 100g/km) er undtaget fra årlig 
kørselsafgift (ejerafgift) mens andre biler med alternative brændsler har 
10£ i afgiftsreduktion 
Fra ¼ 2010 er elbiler undtaget fra firmabilafgift mens alle biler med CO2 
udledninger under 50 g/km kun betalte 5% af afgiften 2015/2016. 



12 30.04.2017 

Støtteordninger for elbiler i Europa 

• 20 lande har støtteordninger (dvs. flertallet af EUs lande!); 

• De fleste størreordninger omfatter registreringsafgift og/eller ejerafgift; 

 

 

UTILSTRÆKKELIGT!!! 
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Situationen i Europa: Elbilers (EV) andel af alle biler  

NOT SUFFICIENT!!! 
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Situationen i Europa 

• Undtagelse fra 
registreringsafgift er ikke 
nok! 

• In Denmark skyldtes det 
store salg af Tesla’er en 
kombination af faktorer, 
hvor den vigtigste var 
undtagelse fra 180% 
registreringsafgift, hvilket 
gjorde Tesla 
konkurrencedygtig med 
luksusbilmærker. 
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Der handler ikke kun om penge! 
I Noge (der har den højeste andel elbiler i Europa), er 
der forskellige typer fordele. Indtil efteråret 2017 er 
der: 

• Ingen registreringsafgift eller moms; 

• mulighed for at køre i busbaner; 

• Gratis parkering i mange byer med mulighed for 
opladning; 

• Der etableres 2000 nye opladestationer fordelt over 
Norge 

• Gratis færger; 

• 50% reduktion ved køb som firmabil; 

• Desuden er der mange modeller på markedet: stort 
udvalg!  
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Konklusioner 

• Støtteordninger skal give en mærkbar fordel for elbilkøbere, 
ikke kun økonomisk; 

• Staten og energiselskaberne skal installere flere 
lademuligheder. Det vil gøre elbilsvæksten bæredygtig og 
frygten for at «løbe tør» vil forsvinde; 

• Udbuddet af elbiler vil følge efterspørgsel: hvis folk vil have 
elbiler, så vil vil bilfabrikanterne lave dem! 

 
 



Thank you! 

Nordic Folkecenter for Renewable Energy 
www.folkecenter.net 

                 Nordisk Folkecenter 

Remember to try the cars   


