
Kære virksomhed 

 

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio. kr., der skal sikre flere elbiler på vejene i Danmark. Dansk 
Elbil Alliance inviterer i samarbejde med Insero E-Mobility og ProjectZero til deltagelse i et strategisk 
partnerskab for elbiler til private og offentlige flådeejere i Øst-, Midt- og Sydjylland.  
 

Initiativet vil tilbyde flådeejere, der investerer i elbiler inden udgangen 2015 følgende:   

1) Kontant tilskud på 20.000 kr. til anskaffelser af elbiler og ladeinfrastruktur 
Det betyder at business casen for bilerne i mange tilfælde vil være positiv efter 3 år, da elbilen 
er billigere per kørt km, men dyrere i indkøb. 

2) Bistand ved indkøb  
Ved fælles indkøb opnås anselige rabatter og der kan etableres fælles udbud.  

  
Bilerne kan enten anskaffes ved køb, finansiel eller operationel leasing. 
Projektet er en videreførelse af Partnerskabsprojektet i Østjylland her i 2014, hvor en lang række 
virksomheder og kommuner til sammen indkøber mere end 100 elbiler. Målsætningen for 2015 er at 
gøre partnerskabet større og bredere og på den måde kick-starte den grønne omstilling af transporten 
og sammen skabe Danmarks foregangsregion for elbiler. Når flådeejere går forrest, følger pendlere og 
private forbrugere.  
 
En lang række af de kommuner og virksomheder, der er med i partnerskabsprojektet 2014 har allerede 
meddelt, at de ønsker at være med i 2015 igen. Men vi vil gerne have flere med. 
 
Du inviteres som flådeejer til informationsmøde om projektet: 
 
Dato: Den 10. marts 2014 kl. 15-17.30  
Adresse: TREFOR, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 
  
Foreløbigt program for mødet er:  

 Information om partnerskabsprojektet v. Branchechef, Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance. 

 Erfaringer med elbilen v. Jim Dudmish fra Post Danmark og Anne Sofie fra Aabenraa kommune. 

 Orientering om produkter og beslutningsværktøjer v. repræsentanter fra bilindustrien. 

 Næste skridt v. Branchechef, Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance. 
 
Vi håber, at projektet har din interesse og glæder os til at se dig i forbindelse med informationsmødet. 
Du er meget velkommen til at kontakte projektleder Morten Bertelsen, tlf. 41 77 24 61 for yderligere 
information inden da.  
 
Tilmelding til mødet: mobe@insero.dk. 
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