August 2021

Stigende interesse for at
benytte gulpladebiler til
private formål
Ifordoblet
2020 købte borgere og virksomheder dagsbeviser af Motorstyrelsen til 97.000 dage. Det var flere
end dobbelt så mange som i 2015. Den stigende
interesse er fortsat i 2021. Samtidig bliver en større
andel af dagsbeviser købt via Motorstyrelsens app.
En varebil på gule plader må normalt ikke bruges til privat kørsel. Men med et
dagsbevis er det lovligt at køre privat i en bil på gule plader. Med et dagsbevis
kan en gulpladebil fx benyttes lovligt til at køre på genbrugspladsen eller på
ferie, dog er det maksimalt tilladt at købe 20 dagsbeviser til samme bil i et
kalenderår.
Motorstyrelsen arbejder løbende på at gøre det lettere for borgere og virksomheder at følge reglerne på motorområdet. Muligheden for at købe et dagsbevis
via mobil og internet er et eksempel på en service, der gør det nemt og fleksibelt
for borgere og virksomheder at overholde reglerne for privat brug af biler på
gule plader.
Fra 2015 til 2020 er antallet af dage, hvortil borgere og virksomheder har købt
dagsbeviser, steget fra ca. 46.000 i 2015 til ca. 97.000 i 2020, jf. figur 1. Det
svarer til en stigning på 111 pct. Den samme tendens er fortsat i 2021.
Figur 1. Antal dage der er købt dagsbeviser i perioden 2015 til 2021
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Antal dagsbeviser købt i 2020
I 2020 købte borgere og virksomheder tilladelser til at køre privat i gulpladebiler til mere end 97. 000 dage.
Køb af dagsbeviser er steget med
111 procent siden 2015.

97.000
89.000

80.000
76.000
60.000

66.000
55.000

40.000

46.000

20.000

0
2015

2016

2017

2018

2019

Kilde: Motorstyrelsen
* Antal for 2021 er baseret på fremskrivning for de første seks måneder.
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Side 2

Flertallet køber dagsbeviser i app
Borgere og virksomheder kan købe dagsbeviser via skat.dk eller via Motorstyrelsens app Dagsbevis.
Motorstyrelsen har siden lanceringen af den første dagsbevisapp løbende vejledt borgere om brugen af appen, samt arbejdet for at øge kendskabet gennem
promovering i diverse fagblade mv.
I 2019 købte borgere og virksomheder for første gang oftere dagsbeviser i
appen Dagsbevis end via skat.dk.
I 2020 blev 59 pct. af købene foretaget i appen, og den stigende tendens er
fortsat i første halvdel af 2021, hvor næsten to ud af tre køb skete via appen.
Figur 2. Andel af dagsbeviser, som er købt via app årligt i perioden 2015 til 2021
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Kilde: Motorstyrelsen
* Antal for 2021 er baseret på data for de første seks måneder.

På grund af den øgede interesse for at købe dagsbeviser via appen Dagsbevis,
har Motorstyrelsen fået udviklet en ny og mere brugervenlig app, der gør købet
endnu lettere for borgere og virksomheder.
Køb af dagsbeviser
Dagsbeviser kan købes til køretøjer under 4.000 kg. Vejer køretøjet 3 ton eller mindre,
er prisen 225 kr. pr. døgn, hvis ejeren af køretøjet har trukket hele momsbeløbet fra
ved køb eller leje. Ellers er prisen 185 kr. pr. døgn.
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