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Beregninger af effekt i 2020 af EU-forordning om bilers CO2-udledning 

Der er regnet på effekter af EU-forordningen om bilers CO2-udledning, der tager afsæt i 

Energifremskrivning 2012. Fremskrivningen har kun i begrænset omfang indregnet en effek-

tivitetsforbedring (også i forhold til 2015 målet). Effekten af forordningen vil således være re-

lativ stor i fald forordningen opfyldes i 2020. Det er ikke muligt entydigt at adskille hvilken 

effekt der måske burde have indgået i basisfremskrivningen og hvilken effekt, der følger di-

rekte af forordningen. 

 

Der er taget udgangspunkt i 2011, hvor CO2-udledningen for nye biler lå på 125 g/km i gen-

nemsnit. Det antages at nye biler i Danmark i gennemsnit vil udlede 93 g/km i 2020, hvor 

kravet er 95 g/km. Dette lavere tal er baseret på, at der ikke er tale om et nationalt krav – men 

et krav som bilproducenterne skal opfylde. Det danske afgiftssystem understøtter i meget høj 

grad forordningen, således at det forventes, at Danmark vil være et attraktivt sted at afsætte de 

mest energieffektive biler. Allerede i dag ligger Danmark lavt i forhold til EU-gennemsnittet. 

 

I BF2012 er der lagt en udskiftningstakt på 5,8 pct. ind i de pågældende år. Dette svarer til 

godt 127.000 biler pr. år. Dette er lidt lavere end de 140.000 der ellers er benyttet. 

 

Der er regnet på to indfasningsforløb. Et der allerede er i gang – fra 2012 til 2020, og et der 

først starter i 2016 – efter at det første krav er nået. 
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Nedenfor følger en oversigt over udvalgte nøgletal. Ud fra dette kan angives et interval på 

200-350.000 ton i 2020 – med den forudsætning, at dette forholder sig til en meget konserva-

tiv basisfremskrivning. 

 

 CO2-udledning fra nye biler (g/km) CO2-reduktion i for-

hold til BF2012 2011 2015 2020 

Basisfremskrivning 125 123 121,8 0 

Indfasning fra 2016 125 123 93 210.000 

Indfasning fra 2012 125 109,6 93 350.000 

 

Det blev aftalt, at der ikke medtages effekt for varebiler, da denne vurderes at være begrænset. 

I BF2012 er der lagt en energieffektivisering på 0,28 pct. pr. år fra 2016 og frem for varebiler.  


