
 
 

 

 

 

 

Guide: Så meget betyder 

bilens energimærke 
Der er tusindvis af kroner at spare på at vælge en model med en god 

energimærkning. 

●●● 

 

Af Hans Uffe Christensen, 04. november 2012  
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03 Så meget betyder bilens energimærke 

05 Forbrugsoversigt efter klasse 
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Med 31,3 km/l og et CO2-udslip på 84 g/km går Hyundai i20 CRDi længere på literen end alle andre biler 

på markedet. Tæt fulgt af Kia Rio.

 

Så meget betyder 

bilens energimærke 
 

Det påstås ofte, at alle små biler 

kører langt på literen, og 

besparelsen ved at gå fra en 

økonomisk til en 

superøkonomisk bil er minimal. 

Beregninger fra Trafikstyrelsen 

modbeviser denne påstand. 

Af Hans Uffe Christensen 

Således er der ca. 5.000 kr. at spare 

årligt ved at udskifte en bil med 

energi-karakteren A til en bil med 

karakteren A++. Mere, hvis A++ bilen  

g 

ligger i den gode ende af energimærke-

spændet, mens A bilen ligger i den 

dårlige ende. Mindre, hvis det 

modsatte er tilfældet. 

En del bilister tror, at A er en god 

energi-markering, fordi den fremstår 

med en fin grøn farve. Men der er hele 

tre bedre markeringer. Den bedste er 

A+++, men denne energimærkning 

har ingen tilgængelig bil klaret bortset 

fra nogle opladningshybrider, som 

Trafikstyrelsen ikke godkender, fordi 

den elektrisk aftappede energi ikke 

indgår i de officielle forbrugstal.  

For at blive tildelt A+++, skal 
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benzinbilen kunne køre over 34 km/l 

og dieselbilen over 38 km/l. 

Udgangspunktet for Trafikstyrelsens 

beregninger om de økonomiske 

konsekvenser ved at gå op eller ned i 

energi-klasse har som udgangspunkt 

et almindeligt kilometerforbrug på 

20.000 om året. 

Udgiften til ejerafgift er regnet med, 

og det kan være en betydelig 

udgiftspost især for dieselbiler. 

Energiklassepilene 

F.eks. koster det næsten 2.000 kr. 

ekstra på denne konto at gå fra en A++ 

dieselbil til en A-ditto. Ejerafgiften 

hopper nemlig fra 740 kr. til 2.660 kr. 

årligt. En tredobling. 

Kører man 20.000 kilometer om året i 

en A++ klassificeret benzinbil med et 

gennemsnitligt forbrug på 25,2 km/l, 

vil den årlige udgift til benzin være ca. 

11.000 kroner. Kører man en bil med 

energimærket A (mindst 18,2 km/l), 

bliver benzinudgiften ca. 15.000 

kroner.  

 
Toyota Yaris Hybrid er den mest 

brændstoføkonomiske benzinbil med 28,6 km/l. 

Målt på CO2-udslip slår den alle med 79 g/km. 

 
Dertil kommer den lavere årlige 

ejerafgift. Naturligvis vil 

ekstraudgiften være meget større, hvis 

man hopper flere klasser op eller ned. 

I skemaet sammenligner vi otte 

forskellige biler. Fire benzinbiler og 

fire dieselbiler i forskellige klasser: 

Årlig brændstofudgift plus ejerafgift. 

Bilerne holder minimumsbetingelsen 

for at være i klassen, så forskellene 

kan sagtens være større. 
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