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Høring over udkast til bekendtgørelse om 
pulje til grøn drivmiddelinfrastruktur til er-
hvervstransport 

Vejdirektoratet sender hermed udkast til bekendtgørelse om pulje til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervs-

transport i høring. 

 

Bekendtgørelsen udmønter aftale om pulje til grøn transport, der allokerer 71,3 mio. kr. til grøn drivmiddelin-

frastruktur. Tilskudsmidlerne kan søges af operatører og partnerskaber til etablering af offentligt tilgængeligt 

tank- og ladeinfrastruktur og til etablering af virksomheders egen tank- eller ladeinfrastruktur.  

 

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

1) Behov for tank- og ladeinfrastruktur, som ikke vil blive dækket på markedsvilkår 

2) Sammenhæng mellem udbudt infrastruktur og forventet forbrug 

3) Geografisk dækning ift. eksisterende tank- og ladeinfrastruktur 

4) Projektets modenhed 

5) Medfinansieringsgrad fra ansøger  

6) Tilgængelighed til faciliteter for øvrige potentielle brugere for så vidt angår ikke-offentlig tilgængelig infra-

struktur 

 

Tilskud kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostninger. 

 

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 af, at EU Kom-

missionen godkender, at puljen udgør lovlig statsstøtte.  

 

Bekendtgørelsen planlægges at træde i kraft d. 1. januar 2022. Perioden for hvornår der kan indsendes en 

ansøgning til puljen forventes at blive fra 1. januar 2022 – 24. april 2022.  

 

Vejdirektoratet opfordrer potentielle ansøgere til allerede nu at begynde arbejdet med at forberede ansøgnin-

ger. 

 

 

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. 
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Vejdirektoratet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest den 5. december 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til vd@vd.dk med kopi til snm@vd.dk med henvisning til j.nr. 21/14997. 

 

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 


