Kære medlemmer af Klima- og Energiretsforeningen!
Først og fremmest godt nytår! Jeg håber, I er kommet godt ind i det.
Vi lovede i vores invitation af 22. december 2020, at vi ville vende tilbage med et detaljeret
program for arrangementet om elbiler – så her følger en opdateret invitation til arrangementet
den 27. januar 2021:
Kære medlemmer af Klima- og Energiretsforeningen!
Klima- og Energiretsforeningen inviterer hermed medlemmerne til

webinar ”Elbilerne kommer” den 27. januar 2021, kl. 16 til ca. kl. 18.
2020 blev året, hvor elbiler for alvor slog igennem på bilmarkedet. Ved udgangen af 2019 kunne
branchen fejre, at markedsandelen for elbiler og opladningshybridbiler var på rekordhøje ca. 5%. I
december 2020 kunne godt 20% (og for hele 2020 ca. 15%) af dem, der fik ny bil, køre lydløst fra
bilforhandleren i en elbil eller plug-in hybrid. Det er så afgjort et marked i vækst.
Det er et marked som også har stort politisk bevågenhed. I december måned landede regeringen
og støttepartier således en afgiftsaftale, som skaber sikkerhed om bilafgifterne mindst til 2025, og
gør flere elbiler særligt i mellemklassen billigere end i dag. Det lover godt, men der er stadig
knaster og udfordringer.
Det kommende år bliver bl.a. præget af Eldrup-kommissionens anden rapport, som offentliggøres i
slutningen af januar, og som skal handle om ladeinfrastruktur, elnettet samt andre fordele for
grønne køretøjer.
Disse og andre tiltag vil komme til at præge elbilernes indtog i Danmark. Dette og meget mere vil
Lærke Flader, Branchechef for Dansk Elbil Alliance fortælle om på webinaret.
Herefter vil Tore Harritshøj, CEO for Spirii, som en vigtig aktør i markedet, give sit perspektiv på
udviklingstendenser, udfordringer og muligheder.
Efter de to indlæg vil der være adgang til at stille spørgsmål til indlægsholderne.
Programmet er nærmere som følger:
16.00 Velkomst

16.10 Elbilernes indtog i Danmark - rammerne og de nye tiltag
Branchechef for Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader
16.40 Udfordringer og udviklingstendenser
CEO for Spirii, Tore Harritshøj
17.00 Spørgsmål og åben debat

Tilmelding senest fredag den 20. januar 2021 til Nina Friis ncf@horten.dk med angivelse af
arbejdssted. Der vil blive fremsendt et link til deltagelse forud for webinaret.
Med venlig hilsen
Søren Hornbæk Svendsen
Formand

