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Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner 
 

TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO2 udledning for en eller flere biler. 

Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog er lastbiler og busser ikke inkluderet. 

Beregneren lægger automatisk et budget baseret på princippet om TCO – Total Cost of Ownership, altså de 

totale omkostninger for ejeren. Ejeren kan være en person eller et firma.  

 

 

 

 

 

Beregneren startes ved at vælge:  

    

 

Herefter vælges et drivmiddel, el, benzin eller diesel: 

   

Listen over køretøjer filtreres automatisk efter det valgte drivmiddel. Herefter vælges en biltype: 

   

Hvis den eksakte biltype ikke findes i listen, anvendes den biltype som i størrelse og pris kommer tættest 

på. Beregneren skelner ikke imellem de enkelte bilmærker, ud over at pris og forbrugstal naturligvis 

varierer.  For to biler med samme brændstofforbrug og samme pris vil budgettet derfor være 

tilnærmelsesvis ens.  

Hvis bilen anskaffes som brugt eller allerede er anskaffet, angives bilens nuværende alder samt 

kilometerstand: 

 

 

Dette gør det muligt at inkludere brugte biler i budgettet. Jo ældre bilen er jo lavere bliver afskrivningen og 

renteomkostninger, mens vedligeholdelsesomkostningerne forventes at stige med alderen. 

For at få vist forklaringstekst til de 

enkelte felter i beregneren holdes 

musemarkøren over det ønskede felt. 
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Som finansieringsform kan der vælges kontant køb, finansiering, leasing mv. Leasingpriser mv. er cirkapriser 

baseret på aktuelle tilbud i februar-marts 2013. For at få et konkret tilbud er det nødvendigt at kontakte et 

leasingselskab eller pengeinstitut. 

 

Skal bilen anvendes som varebil, privat personbil eller andet markeres dette. Dette har primært betydning 

for registreringsafgift samt moms. Da den samlede beskatning af firmabiler kan være yderst kompliceret 

kan beregneren ikke gives eksakte værdier, men kun et estimat. Beregneren kan ikke tage højde for  

virksomhedens skatteforhold, herunder mulighed for skattemæssig afskrivning af biler. 

 

Den forventede årlige kørsel i kilometer pr. år angives. Det årlige kilometertal har stor betydning for CO2 

udledningen, men også foventet vedligehold og afskrivning påvirkes af kilometertallet. 

 

For at kunne beregne brændstofforbruget skal der angives hvor stor en del af de årlige kilometer der 

forventes at skulle køres i bykørsel. Dette har primært betydning for elbiler og hybridbiler. Beregningen er 

baseret på EU-miks (NEDC, Urban og Extra urban drive cycle). Forbruget kan svinge en del i praksis, hvorfor 

det kan være fordelagtigt at indtaste egne værdier i stedet. Navnlig for varebiler vil forbruget i praksis ofte 

være højere. 

 

Til slut angives det antal år, som bilen skal anvendes før den igen skal sælges. Jo længere tid man beholder 

bilen desto lavere bliver den årlige afskrivning, men vedligeholdsomkostningerne stiger med årene. 

 

Når alle valg er fortaget laver beregneren et budget for den pågældende bil. 
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Det er muligt at ændre de fleste af værdierne for at justere budgettet. Når man er tilfreds med de 

beregnede værdier tykkes på ”Gem”. 

Bilens nypris: Dette er bilens importpris uden afgifter af nogen art. Det er ikke muligt at indregistrere bilen 

til denne pris. Prisen skal bruges i de videre beregninger, og bør ikke ændres af brugeren. 

Moms: Moms beregnes af bilens pris inden registreringsafgift. 

Registreringsafgift: Dette er den lovpligtige registreringsafgift afhængigt af om bilen er en varebil eller 

personbil. Varebiler beregnes som standard med 30 % afgift. Tallet kan ændres af brugeren.  

Levering: Dette er omkostningerne til nummerplader mv. som normalt lægges oven i bilens pris. 

Nuværdi alt inklusive: Summen af de ovenstående: Bilens pris + Moms + Registreringsafgift + Levering, for 

nye biler. Hvis bilen er brugt korrigeres der for afskrivning, således at tallet illustrer bilens aktuelle 

handelsværdi i stedet for nyværdi. 

Brændstofenheder pr. 100 km: Dette er forbrugstallet beregnet ud fra biltypens EU-godkendelse samt 

andelen af bykørsel. For benzin og diesel regnes der i liter pr. 100 km. For elbiler regnes der i kWh pr. 100 

km. For plug-in hybridbiler udregnes alene forbruget af flydende brændstof, dvs. elforbruget er ikke 

medtaget. Dette skyldes at bilerne i EU typegodkendelsen ikke får målt det elektriske forbrug men kun den 

elektriske rækkevidde. For at opnå det lave brændstofforbrug skal plug-in hybriden jævnligt tilsluttes en 
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ladestander. Der må i gennemsnit kun køres 25 kilometer på tomt batteri, før plug-in hybriden igen 

oplades. Fortages der ikke opladning vil brændstofforbruget nærme sig en almindelig bils. 

Brændstofpris pr. enhed: Dette er cirkaprisen for henholdsvis benzin og diesel, med og uden moms 

afhængigt af om bilen er privat eller erhvervsbil. For elektricitet beregnes prisen forskelligt alt efter om der 

tegnes et abonnement. Tegning af et abonnement vil normalt betyde en rabat på ca. 1 kr. pr. kWh, idet 

strøm som købes på abonnement til en elbil kan afregnes til industritakst. Nogle abonnementer fungerer på 

kilometerpris i stedet for strømpris. I disse tilfælde kan prisen godt være 0 kr. pr. kWh.  

Oprettelse abonnement: Dette vedrører kun elbiler. Normalt skal der oprettes et abonnement for at sikre 

korrekt opladning af elbilen både ude og hjemme. Abonnementer fås til forskellige priser, med og uden 

batteriskifte, kvikladning mv. 

Oprettelse leasing: Bruges kun hvis leasing er valg som finansiering. Oprettelsen er den ekstraordinære 

engangsydelse som normalt betales kontant ved udlevering af bilen. Tallet er et cirkatal baseret på bilens 

pris. Tallet kan ændres af brugeren. 

Kontant udlæg: Det kontante udlæg er summen af bilens aktuelle værdi samt oprettelse af leasing og 

abonnement, minus det beløb som evt. lånes i pengeinstitut. Det kontante udlæg bruges til at beregne 

rentebyrden af det beløb som finansieres af ejeren selv. 

Lånebeløb: Det beløb som skal lånes i pengeinstitut. Beregnes kun hvis finansieret køb er valgt som 

finansiering. Lånebeløbet reduceres hvis det kontante udlæg ovenfor øges manuelt. Det svarer til at lægge 

en større udbetaling. 

Brugtvognsværdi: Dette er en skønnet fremtidig handelsværdi af køretøjet baseret på nyværdien samt det 

antal år og kilometer som er angivet. Tallet kan ændres af brugeren. 

Højre kolonne indeholder beregnede budgetværdier på årsbasis. Betegnelse p.a. står for pro anno, per år. 

Afskrivning gennemsnit p.a.: Dette er forskellen mellem nuværdien og brugsvognsværdien, delt med antal 

brugsår. Det er det gennemsnitlige værditab per år i perioden. Afskrivningen er normalt den største udgift i 

budgettet. Den beregnes dog kun ved køb, og ikke hvis bilen leases. 

Gebyrer p.a.: Dette er gebyrerne til oprettelse af ladeabonnement for elbiler samt eventuel leasingaftale, 

fordelt på antal år.  

Leasingydelse p.a.: Bruges kun hvis leasing er valgt som finansiering. Dette er en estimeret årlig 

leasingydelse baseret på bilens værdi, forventet kilometertal og antal brugsår. Det er også muligt at 

beregne leasingydelse på brugte biler. Der skal dog altid indhentes et konkret leasingtilbud for at tallene 

skal være eksakte. 

Beskatning fri bil: Beregnes kun ved firmabil (medarbejderens omkostninger). Der anvendes en 

marginalskatteprocent på 45,8 %. Tallet kan ændres af brugeren. 
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Brændstofudgift p.a.: Dette er udgiften til benzin, diesel samt elektricitet per år, baseret på bilens forbrug, 

andelen af bykørsel og det årlige kilometerantal. For elbiler kan der købes abonnementer med fri 

opladning. I disse tilfælde vil udgiften til brændstof være 0 kr. pr. år. 

Abonnement p.a.: Dette vedrører kun elbiler. Normalt skal der oprettes et abonnement for at sikre korrekt 

opladning af elbilen både ude og hjemme. Abonnementer fås til forskellige priser, med og uden 

batteriskifte, kvikladning mv.. Typisk vil der være en pris for oprettelse samt en løbende udgift pr. måned. 

Denne post vedrører kun den løbende udgift. 

Renteudgift: Dette beregnes kun ved finansieret køb. Det er den gennemsnitlige rentebetaling til 

pengeinstitut i perioden baseret på en rentesats på 7,3 %. Det antages at gælden afvikles i takt med bilens 

værditab. 

Eget rentetab: Dette betegner rentebyrden for det beløb som ejeren selv finansierer. Når ejeren selv 

finansierer sit køb helt eller delvist, går han glip af den rente, som pengene kunne have indbragt ved at stå 

på en opsparingskonto. Dette kaldes også for offeromkostningsprincippet. Der anvendes en rentefod på 2,5 

% hvilket kan sammenlignes med indlånsrenten i et pengeinstitut. 

Forsikring p.a.: Dette betegner en typisk årlig forsikringspræmie for ansvars- og kaskoforsikring baseret på 

bilens værdi. Da forsikringspriser varierer meget bør priserne undersøges og om muligt indtastes 

individuelt. 

Ejerafgift p.a.: Dette betegner den lovpligtige grønne ejerafgift eller vægtafgift samt evt. tillæg for privat 

benyttelse af gulpladebil. 

Vedligehold p.a.: Dette er en estimeret årlig udgift som baserer sig på gældende priser for 

servicekontrakter for nyere biler op til 5 år go 150.000 km. For ældre biler samt sports-, luksus- og 

specialbiler kan der være meget store udsving i omkostningerne til vedligehold, hvorfor der skal tages 

særligt forbehold ved disse biltyper. 

Dæk p.a.: Dette betegner de forventede årlige omkostninger til dæk, baseret på biltypen og det årlige 

kilometerantal. 

Direkte CO2: Dette er den udledte CO2 direkte fra køretøjet. I typegodkendelsen måles CO2 emissionen 

direkte ved opsamling og analyse af udstødningsgasserne. I daglig tale benævnes dette ”Tailpipe CO2”. For 

elbiler er den direkte CO2 lig nul. 

Total CO2: Dette er den totale CO2 mængde inklusive andre klimagasser, som opstår under udvinding, 

fremstilling, transport og forbrænding af drivmidlet. For elbiler inkluderer den afbrænding af fx kul til 

elproduktion. 

CO2 prognose: Dette er den forventede totale CO2 mængde i de kommende år som følge af den gradvise 

indfasning af etanol og biodiesel i brændstofferne, samt indfasningen af vind- og solenergi i elsektoren. 

Dette gør gradvist CO2 belastningen fra elbiler mindre og mindre. 


