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Kære Karsten Lauritzen og Ole Birk Olesen 

Vedr. beskatning af el anvendt i elektriske busser 

Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark vil gerne fremme en 
klima- og miljøvenlig kollektiv trafik i Danmark. Vi vil samtidig gerne bidrage 
til, at Danmarks opfylder sine forpligtigelser overfor EU og til regeringens 
målsætning om, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund, som er 
uafhængigt af fossile brændsler. 

Et bidrag til dette mål er at gøre busdriften i Danmark mere klimavenlig ved at 
fremme anvendelse af elbusser i den kollektive trafik. Hvis el brugt i elbusser 

får samme afgift som el til tog og letbaner, vil det gøre elbusser mere 
konkurrencedygtige overfor diesel- og gasbusser. Brug af elbusser vil samtidig 
reducere den sundhedsfarlige partikel og NOx forurening, og dermed forbedre 
de lokale miljø. 

Der er i øjeblikket en uhensigtsmæssig forskel i beskatningen af el anvendt i 
busser i forhold til beskatningen af el til tog og letbaner. I 2017 er afgiften for 
strøm til elbusser 91 øre/kWh, mens afgiften for strøm til bane er 0,4 
øre/kWh, dvs. afgiften for busser er over 200 gange højere. Da prisen på 
elbusser er højere, og der er udgifter til installation af ladeanlæg, vil indførelse 
af elbusser betyder store ekstraudgifter for kommuner og regioner. 

Vi vil derfor foreslå Skatteministeriet, at elafgiften for elbusser ligestilles med 
elektriske tog med henblik på at gøre den kollektive trafik mere klima- og 
miljøvenlig.  
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