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Høring over udkast til bekendtgørelse om 
pulje til offentligt tilgængelige ladestan-
dere 

Vejdirektoratet sender hermed udkast til bekendtgørelse om pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i 

høring. 

 

Bekendtgørelsen er en udmøntning af aftale om pulje til grøn transport, der allokerer 64,4 mio. kr. til offentligt 

tilgængelige ladestander, heraf 0,6 mio. kr. til Vejdirektoratets administration. Tilskudsmidlerne kan søges af 

ladestanderoperatører og partnerskaber til opsætning og opgradering af offentlig tilgængelige hurtig- og lyn-

ladestandere på privat grund i Danmark.  

 

Ved tildeling og prioritering af tilskud lægges der vægt på følgende forhold: 

1) Geografisk dækning ift. eksisterende ladeinfrastruktur 

2) Behov for ladeinfrastruktur, der ikke vil blive dækket på markedsvilkår  

3) Ladeeffekt i forhold til støttebeløb 

4) Lige administrativ adgang  

5) Maksimal pris for ikke-abonnenter 

6) Projektets modenhed 

 

Tilskud kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostninger, dog maksimalt 75.000 kr. ekskl. moms pr. 

ladeudtag ved opstilling af hurtigladestandere og maksimalt 220.000 kr. ekskl. moms pr. ladeudtag ved op-

sætning af lynladestandere. 

 

Projekterne skal være gennemført senest ved udgangen af 2024. 

 

Udstedelsen af bekendtgørelsen er betinget af vedtagelsen af ændringsforslag til finansloven for finansåret 

2022. Ændringsforslaget forventes at træde i kraft d. 1. januar 2022. Det er ligeledes betinget, at EU Kom-

missionen godkender, at puljen udgør lovlig statsstøtte.  

 

Da bemyndigelsen til bekendtgørelsen er finansloven for finansåret 2022, betyder det, at bekendtgørelsen 

først kan træde i kraft d. 1. januar 2022. Perioden for hvornår der kan indsendes en ansøgning til puljen for-

ventes at blive fra 1. januar 2022 – 30. januar 2022.  

 

Bekendtgørelsen forventes offentliggjort umiddelbart efter, at høringsperioden er gennemført. Vejdirektoratet 

opfordrer derfor potentielle ansøgere til allerede nu at begynde arbejdet med at forberede ansøgninger. 
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Udkastet til bekendtgørelse understøtter principperne for agil erhvervsrettet regulering, idet ansøgning om 

tilskud sker via virk.dk. Samtidig er tilskudsmidlerne med til at fremme konkurrence og nye forretningsmodel-

ler indenfor den grønne dagsorden ved opsætning eller opgradering af ladestandere. 

 

Vejdirektoratet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest den 14. november 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til vd@vd.dk med kopi til snm@vd.dk med henvisning til j.nr. 21/14644. 

 

Til orientering vedhæftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer mv., der høres over udkastet. 

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Søren Madsen på mail snm@vd.dk og telefon 7244 3641. 

 

Høringsmaterialet vil i øvrigt blive gjort tilgængeligt på www.høringsportalen.dk 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Madsen 

Fuldmægtig 


