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1 INTRODUKTION 

Nærværende FAQ er udarbejdet på baggrund af spørgsmål rettet til Energistyrelsen i forbindelse med 

puljen til køb af nye brint- og ellastbiler. Spørgsmålene er bearbejdet af Energistyrelsen og nedenfor 

angivet i generel karakter. FAQ’en opdateres løbende1. 

2 SPØRGSMÅL VEDRØRENDE OPBYGNING OG ANDRE LASTBILSSPECIFIKATIONER 

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Skal købstilbuddene, der skal 
vedlægges anmodningen om tilskud 
til køb af en ny brint- eller ellastbil, 
være med eller uden opbygning? 

Købstilbuddene, der skal vedlægges anmodningen om 
tilskud til køb af en ny brint- eller ellastbil, skal være uden 
opbygning. Såfremt man ønsker at vedlægge købstilbud, der 
indeholder opbygning, skal prisen på opbygningen fremgå 
særskilt i købstilbuddet. 

2 For en ellastbil, skal 
batterikapaciteten da angives i 
nominel eller anvendelig kapacitet? 

Det er den anvendelige batterikapacitet, der skal angives i 
ansøgningsskemaet. 

3 SPØRGSMÅL VEDRØRENDE KØB, INDREGISTRERING OG LEVERING 

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Må der indgås en købsaftale forud 
for indsendelsen af ansøgningen? 

Der henvises til § 11, stk. 3, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 966 af 
22. juni 2022 om tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler, 
hvoraf det fremgår, at der ikke må være indgået en 
købsaftale for den omhandlende lastbil inden meddelelse af 
tilsagn om tilskud. Lastbiler, der er indgået bindende aftaler 
om køb af forud for meddelelse af tilsagn, kan der således 
ikke opnås tilskud til køb af. 

2 Kan der meddeles tilsagn om tilskud 
til køb af køretøjer, der ikke er 
registreringspligtige efter 
køretøjsregistreringsloven? 

Der henvises til § 3, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 966 af 
22. juni 2022 om tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler, 
hvoraf det fremgår, at en lastbil defineres som et køretøj 
med en totalvægt på 4 tons eller derover, som hovedsageligt 
er indrettet til godstransport, og som kan indregistreres som 
en ny brint- eller ellastbil i Motorregistret. Det er derfor en 
forudsætning for at opnå tilsagn om tilskud til køb af en ny 
brint- eller ellastbil, at lastbilen kan indregistreres i 
Motorregisteret. 

3 Hvornår er fristen for levering og 
betaling af lastbilen? 

Bekendtgørelsen nr. 966 af 22. juni 2022 om tilskud til køb af 
nye brint- og ellastbiler, fastsætter ikke en frist for levering 
eller betaling af lastbilen. Dette fastsættes i tilsagnet. Ved 
fastsættelse af fristen for betaling og indregistrering vil der 
bl.a. blive lagt vægt på ansøgers egne oplysninger om det 
forventede leverings- og indregistreringstidspunkt for 

 
1 Se versionsnummeret på forsiden af indeværende dokument. 



 

Side 4 af 4 
 

lastbilen. Der er således ikke krav om, at lastbilen skal 
betales, leveres og indregistreres mv. i 2022. 

4 SPØRGSMÅL VEDRØRENDE OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER 

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Kan et kommunalt ejet selskab opnå 
tilskud til en ny brint- eller ellastbil? 

Der henvises til § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 966 af 22. 
juni 2022 om tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler, hvoraf 
det fremgår, at tilsagn om tilskud til køb af brint- og 
ellastbiler ikke kan meddeles til offentlige virksomheder eller 
institutioner. 

2 Er det muligt for en kommune at 
lease en lastbil, der er købt med 
tilskud fra puljen, fra et 
leasingselskab? 

Tilsagn om tilskud meddeles til den, der skal registreres som 
ejer af lastbilen i Motorregistret. Det er således afgørende 
for muligheden for at opnå tilsagn om tilskud til køb af en 
brint- eller ellastbil, hvem, der skal registreres som ejer af 
lastbilen. 

3 Hvordan vurderes det, om der er 
tale om en offentlig virksomhed 
eller institution? 

Ved den konkrete vurdering af om, der er tale om en 
offentlig virksomhed eller institution lægges der bl.a. vægt 
på ejerforhold , finansiering, eventuelle vedtægter mv. 

5 SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNING VIA TILSKUDSPORTALEN 

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Hvor finder man sit journalnummer 
på sin ansøgning? 

Der henvises til fanen ”Min ansøgning” i tilskudsportalen. 

2 Kan man logge ind på 
tilskudsportalen med sit CPR-
nummer? 

Nej, man skal derfor sørge for at logge ind med et 
medarbejder signatur, der er tilknyttet et CVR-nummer. 

3 Hvis man køber eksempelvis 4 
identiske lastbiler, skal man da 
indsende 4 ansøgninger? 

Ja. 

 


