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Høring over bekendtgørelse om pulje til 
omstilling af erhvervstransport 

Vejdirektoratet sender hermed udkast til bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport i høring. 

 

Bekendtgørelsen er en udmøntning af aftale om pulje til grøn transport, der allokerer 24 mio. kr. til projekter, 

der fremmer etablering af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur med særligt henblik på etablering i knude-

punkter for erhvervstrafikken og tankanlæg for alternative drivmidler. Der kan ydes tilskud til projekter, hvor 

der både indgår tilskud til køretøjer og infrastruktur. 

 

Tilskud kan udgøre op til 50 pct. af tilskudsmodtagers totalomkostninger til det ansøgte projekt. Tilskud kan 

udgøre op til 60.000 kr. pr. køretøj til dækning af meromkostninger ved indkøb af lastbiler og op til 25.000 kr. 

pr. køretøj ved indkøb af varebiler, der anvender alternative drivmidler. 

 

Ved tildeling og prioritering af tilskud lægges der vægt på følgende forhold:  
1) Sammenhæng mellem den udbudte infrastruktur i forhold til det forventede forbrug.  

2) Geografisk placering i forhold til trafikale knudepunkter.  

3) Projekternes modenhed, herunder myndighedsgodkendelser og teknologiens niveau.  

4) Hvorvidt projektet vil kunne gennemføres uden statslig støtte.  

5) Medfinansieringsgrad fra ansøger.  

6) Tilgængelighed til faciliteter for alle potentielle brugere.  

7) Projekternes Co2-påvirkning.  

 

Projekterne skal være gennemført senest ved udgangen af 2024.  

 

Udstedelsen af bekendtgørelsen er betinget af vedtagelsen af aktstykke om pulje til udbredelse af ladeinfra-

struktur til elbiler, der pt. er under behandling i Folketinget. Aktstykket forventes vedtaget ultimo maj. Det er 

ligeledes betinget, at EU Kommissionen anerkender, at puljen udgør lovlig statsstøtte. 

 

Udkastet til bekendtgørelse understøtter principperne for agil erhvervsrettet regulering, idet bekendtgørelsen 

yder tilskud til omstilling af erhvervstransport i forhold til alternative drivmidler.  

 

Vejdirektoratet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest den 17. juni 2020.  

 

Høringssvar bedes sendt til vd@vd.dk med kopi til snm@vd.dk med henvisning til j.nr. 20/05067-6.  
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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 

 

http://www.høringsportalen.dk/

