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Tilskud til og certificering af samarbejder om virksom-

heds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstrans-

port 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

Erhvervstransport udgør en væsentlig del af det samlede transportar-

bejde, og der er således mulighed for en systematisk indsats, der kan 

reducere CO2 udledningen herfra. Såvel godstransport som private og 

offentlige virksomheders (kommuners) generelle transportarbejde er 

omfattet. 

På baggrund af de eksisterende erfaringer med certificeringsordningen 

for grønne transportvirksomheder og kommuner er der et godt grund-

lag for, at den systematiske indsats for CO2-reduktioner kan udbre-

des. 

Virkemidlet består dels af en videreudvikling af certificeringsordningen 

for grønne transportkommuner og virksomheder, som p.t. er en frivil-

lig ordning, hvor der er krav om en reduktion af CO2 udledningen på 

mindst 2 % om året. Ved certificering arbejdes dynamisk med hand-

lingsplaner for at fremme brændstofbesparende tiltag i transporter-

hvervet. Det kan f.eks. være flådestyring og optimering af vognpar-

ken, skift til alternative drivmidler f.eks. elbiler, anvendelse af dæk-

tryksindikatorer, hastighedsbegrænsere eller sporing af aksler. Også 

kurser i energieffektiv køreteknik, tomgangspolitik, logistik optime-

ring, fremme af webmøder fremfor fysiske møder og andre adfærds-

ændrende tiltag er en vigtig del af indsatsen. 

Indsatsen kan desuden fremmes gennem en task force, der rykker ud 

og hjælper kommuner og virksomheder med at kortlægge og analyse-

re deres transportarbejde og/eller gennem en tilskudspulje.  

En mulighed er også at udvikle partnerskaber med relevante aktører, 

det kunne være regionerne eller de faglige organisationer, om f.eks. 

erfaringsnetværk mellem virksomheder og udarbejdelse af krav i ud-

budsmateriale for offentlige indkøb af transport. 
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Muligheden for en videreudvikling af certificeringsordningen til egent-

lige handlingsplaner for mobilitet og transport hos virksomheder og 

kommuner vil samtidig kunne afdækkes. 

2. Forudsætninger, omfang og effekter 

Der er således en hel række parametre, hvor kommuner og virksom-

heder kan optimere deres transportforbrug, men hvor dette ikke sker i 

særlig høj grad af sig selv. Det har vist sig at man ikke kan antage, at 

alle aktører har fuld information og at alle agerer økonomisk rationelt. 

Mange af disse optimeringer bliver ikke gennemført, især i tilfælde 

hvor transport ligger udenfor virksomhedernes kerneydelse. Dette er 

især tilfældet i kommunerne, hvor transport er en sekundær aktivitet.  

I virksomheder, der har transport som hovedaktivitet, er der nogle 

steder fokus på økonomisk optimering, men f.eks. ikke på potentialet 

i at følge op på chaufførernes adfærd i f.t. energieffektiv køreteknik, 

reduceret tomgangskørsel m.v. Her skal motivationen ud i andet led, 

da chaufførerne ikke har økonomisk fordel af at optimere. Der er såle-

des et stort potentiale. De data, der er forudsætning for beregninger-

ne, er udtryk for vores bedste vurdering på baggrund af de erfaringer 

vi har fra arbejdet med certificering som Grøn Transportkommune og 

Grøn Transportvirksomhed. 

Det er i beregningen forudsat, at 500 virksomheder og 60 kommuner 

bliver certificerede inden 2020. Der antages certificeret et lineært 

voksende antal virksomheder og kommuner frem mod 2020. Med 

hensyn til virksomhederne antages disse at have en gennemsnitlig 

vognpark på 10 lastbiler (jf. DTL) og en årlig udgift til at reducere 

CO2-udledningen på 12.000 kr./år pr. virksomhed.  

Hvad kommunerne angår antages en årlig udgift på 60.000 kr./år. Ni-

veauet af udgifterne er vurderet ud fra erfaring med omkostninger til 

tiltag, der typisk indgår i handleplanerne i forbindelse med certifice-

ring i de første år.  

De forventede driftsøkonomiske gevinster er medtaget i beregningen, 

og derfor resulterer det i en lav – i dette tilfælde negativ - skyggepris, 

fordi der er et attraktivt CO2-reduktionspotentiale teknisk set. 

Det er netop tiltagets (certificeringens) formål at overvinde barrierer i 

form af manglende information samt tid og besvær (se også neden-

for), således at virksomhederne får øje på potentialet for hvor og hvor 

meget brændstof de kan spare. I godstransportvirksomheder sker der 

i højere grad en økonomisk optimering end i virksomheder, hvor 

transport er en sekundær aktivitet. 

De handlingsplaner, som kommunerne laver for at reducere CO2-

udledningen, kan blandt andet handle om udskiftning af den kommu-

nale bilpark med mere energieffektive person- og varebiler. I det om-
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fang handlingsplanerne medfører forceret udskiftning af bilparken, 

dvs. at ældre, ineffektive biler skiftes hurtigere ud end ellers, vil det 

give staten et merprovenu i registreringsafgifter i en periode. Når 

kommunerne vælger at købe biler, der er mere energieffektive, end 

de biler kommunerne ville have købt, hvis de ikke skulle certificeres 

som grønne kommuner, vil der derimod være tale om et afgiftstab for 

staten. 

Grundet ovenstående modsatrettede tendenser samt det forhold, at 

udskiftning af bilparken kun er en af mange muligheder, når kommu-

ner skal certificeres som grønne transportkommuner, er der ikke sat 

tal på effekterne. For transportvirksomhederne gælder det lige som 

for kommunerne, at en af måderne at reducere CO2-udledningen er at 

benytte mere energieffektive køretøjer. 

De transportvirksomheder, der lader sig certificere, benytter dog pri-

mært lastbiler, der ikke betaler afgifter ud fra brændstofforbrug, men 

der kan være en vis effekt for varebiler. Som det er tilfældet for 

kommunerne, vil der være tale om modsatrettede effekter og også for 

transportvirksomhedernes vedkommende er mere energieffektive kø-

retøjer kun én af mange måder at reducere CO2-udledningen. Der er 

derfor heller ikke her sat tal på effekterne. 

 

Eksterne omkostninger fra luftforurening 

I beregningerne er der ikke kvantificeret effekt af reduceret luftforu-

rening dvs. NOX, partikler og SO2. Det skyldes, at effekten heraf kun 

vil have lille betydning for sideeffekterne i forhold til øvrige, positive 

eller negative, velfærdsøkonomiske konsekvenser. I forhold til brænd-

stof inkl. provenu af brændstofafgifter vurderer vi, at betydningen er 

0–1,5 %. Ingen effekt finder vi ved teknologiskift fra et brændstof til 

et andet. En effekt på op til 1,5 % finder vi ved teknologiskift til el og 

ved besparelsestiltag.  

Indenfor erhvervstransport forventes indsatsen at omfatte såvel skift 

fra fossilt brændstof til el, som egentlige besparelser. Det må derfor 

forventes at reduktionen i luftforureningen vil bliver på op til 1,5 

%. Medtog vi denne effekt i den velfærdsøkonomiske beregning ville 

det få en lille positiv effekt, dvs. den ville gå i retning af en lavere 

skyggepris. Da denne i forvejen er negativ for dette tiltag, får det in-

gen praktisk betydning. 

 

Barriereomkostninger og mangel på information  

Erfaringer fra certificeringsordningen viser, at selvom det er økono-

misk fordelagtigt for virksomheder og kommuner at spare brændstof 
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og CO2, så sker det ikke. Det antages, at når denne driftsøkonomiske 

fordel ikke bliver samlet op af aktørerne selv, så skyldes det dels 

mangel på information i markedet, dels at der kan være barriereom-

kostninger i form af tid og besvær til at sætte sig ind i certificerings-

ordningen, gennemføre en flådeanalyse m.v. Dette kunne kvantifice-

res, en konsulentvirksomhed takserer f.eks. en flådeanalyse til 300 kr. 

/bil. Hvis dette tal ganges op med 500 virksomheder, der har 10 biler 

og 60 kommuner med 100 biler bliver den samlede udgift 1,7 mio. kr. 

Selv hvis dette tal rundes op med en forventet inflation vil det kun 

udgøre ca. 2 % af de samlede omkostninger ved ordningen.1  

 

3. Skøn for reduktion i 2020, 1.000 ton CO2-ækv.  
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4. Effekt på andre målsætninger 

 

Alle de tiltag, der reducerer CO2-udledningen, og som er nævnt i nær-

værende notat, vil også kunne reducere luftforureningen. 

                                           

1 I forhold til de usikkerheder, der altid vil være ved beregninger af denne type, mener 

vi at betydningen er så lille at der ikke skal ændres i beregningerne. 
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5. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

 
Budgetøkonomiske omkostninger for staten

Task Force og pulje 

til 

energibesparende 

udstyr 0

Tab i 

brændstofafgift

er <+> <+>

Nettoomkost

ning

Sum af nettoomkostninger 2013-2020 86 0 426 0 0 511

Budgetøkonomiske omkostninger for erhvervsvirksomheder og kommuner

Udgifter til 

energibesparende 

materiel og 

kortlægning af 

bilpark

Brænstofbesparelser 

inklusiv afgifter mv. <+> <+> <+>

Nettoomkost

ning

Sum af nettoomkostninger 2013-2020 221 -1.505 0 0 0 -1.284

Budgetøkonomiske omkostninger for erhvervsvirksomheder

Investering Drift  & vedligehold <+> <+> <+>

Nettoomkost

ning

Sum af nettoomkostninger 2013-2020 0 0 0 0 0 0

Note: I faktorpriser

Opsummering: Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser

NPV 2013-2042

Sum af 

nettoomkostninger 

2013-2020

Stat 382 511

Erhvervsvirksomheder og kommuner -539 -1.284

Erhvervsvirksomheder 0 0

Note: I faktorpriser  
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6. Opgørelse af de velfærdsøkonomiske omkostninger 

 
Samlet resultat af velfærdsøkonomisk analyse

Energibesparende 

materiel, kurser mv 

udgifter til 

kortlægning af 

bilpark og sparede 

brændstof

Drift & 

vedl.

Taskforce og 

tilskud til 

energibesparend

e udstyr Forvridningstab

Mistet 

jordrente

Administrations

omk. 

Værdi af 

sideeffekter

Nettoom

kostning

Reduktion af 

udledning af 

drivhusgasser

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. Mio. kr. 1.000 ton CO2 –ækv.

Nutidsværdi for 2013-2042 -300 92 101 -107 182

Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr./ton CO2 –ækv. -585

Skyggepris uden  værdi af sideeffekter, kr./ton CO2 –ækv. -585

Note: I markedspriser

Tabel til bilag 3: Velfærdsøkonomiske konsekvenser

Energibesparende 

materiel, kurser mv 

udgifter til 

kortlægning af 

bilpark og sparede 

brændstof

Taskforce og 

tilskud til 

energibesparend

e udstyr Forvridningstab <+>

Værdi af 

sideeffekter

Andre 

effekter 

Nettoom

kostning

Reduktion af CO2-

ækv.

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Ton

2013 -5 4 2 1,9 3.500

2014 -8 7 5 3,4 7.000

2015 -11 10 7 5,1 10.500

2016 -15 12 9 6,5 14.000

2017 -18 15 11 7,9 17.500

2018 -21 19 13 11,3 21.000

2019 -23 22 16 14,1 24.500

2020 -32 25 19 10,8 30.000

2021 -71 0 14 -57,8 30.000

2022 -72 0 14 -58,4 30.000

2023 -73 0 14 -59,0 30.000

2024 -73 0 14 -59,6 30.000

2025 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

2029 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0

2031 0 0 0 0 0

2032 0 0 0 0 0

2033 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0

2035 0 0 0 0 0

2036 0 0 0 0 0

2037 0 0 0 0 0

2038 0 0 0 0 0

2039 0 0 0 0 0

2040 0 0 0 0 0

2041 0 0 0 0 0

2042 0 0 0 0 0

NPV (2013-2042) -300 92 101 -107 182.228

Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr./ton -585

Skyggepris uden værdi af sideeffekter, kr./ton -585  


