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Testansvarlig 
Emil Rosager Schaarup

Forsikring af elbil 
Test

Skribent
Lars Nøhr Andresen Test

Elbiler er populære i Danmark, og priserne 
på forsikring af elbiler varierer meget, viser 
Forbrugerrådet Tænk Penges test. 

Store prisforskelle på 
forsikring af elbilen

Elbilens udbredelse er pludselig gået meget 
hurtigt i Danmark, og i dag er det langtfra et 
særsyn at se en elbil på vejen. Og alle disse 
elbiler skal selvfølgelig forsikres. 

“Vi tester i Forbrugerrådet Tænk Penge 
forsikring af elbiler særskilt fra andre per-
sonbiler, fordi der er et stigende antal dan-
skere, der vælger en elbil, når de skal have 
ny bil. Nogle forsikringsselskaber er des-
uden begyndt at tilbyde særlige rabatter til 
elbiler,” siger projektleder i Forbrugerrådet 
Tænk Emil Rosager Schaarup. 

Eksempelvis valgte Lærerstandens Brand-
forsikring i maj 2021 at sænke forsikrings-
præmien med 35 procent på alle elbiler op 
til 260 hestekræfter. 

“Elbiler har medvind lige for tiden, og 
mange firmaer vil gerne vise, at de gør noget 
for elbiler og dermed også den grønne 
omstilling. Det så vi også, da vi tidligere på 
året testede finansiering af elbiler, hvor flere 
banker tilbød særlig attraktive lån til netop 
elbiler,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Biler med mange hestekræfter
Den første rigtig populære elbil i Danmark 
var Tesla Model S, som er en luksusbil med 
voldsomt mange hestekræfter og en eks-
tremt hurtig acceleration. I kombination 
med, at flere forsikringsselskaber fortalte, at 
de oplevede mange skader på Teslaer i for-
hold til andre biler, og selv mindre skader 
var dyre at reparere på grund af Teslaens 
avancerede sensorer og elektroniske syste-
mer, var det typisk voldsomt dyrt at forsikre 
en Tesla Model S. 

“Hvis vi kigger på den generelle prisud-

vikling af forsikring af elbiler, er den over-
ordnede konklusion, at de er blevet billigere 
at forsikre. Men det skyldes især, at der er 
kommet flere ‘almindelige’ elbiler på mar-
kedet i Danmark – altså elbiler, der ikke har 
500-600 hestekræfter og accelererer fra 0
til 100 kilometer i timen på fire sekunder,
men helt almindelige familiebiler, der kører
på el. Denne type af elbiler kan måske lige-
frem i nogle tilfælde være billigere at for-
sikre end tilsvarende modeller med benzin-
motorer, fordi der er forsikringsselskaber
derude, der giver rabat til elbilerne,” siger
Emil Rosager Schaarup.

Prisen varierer voldsomt fra bil til bil
Du skal være opmærksom på, at prisen for 
en bilforsikring ikke kun afhænger af bilen, 
men også af din alder, din skadeshistorik, din 
adresse og flere andre faktorer. Du kan der-
for opleve, at de konkrete priser, der næv-
nes her i testen for specifikke biler, kan være 
både højere og lavere hos samme forsikrings-
selskab for dig. 

“Især vil mange unge bilister uden kør-
selserfaring og skadeshistorik kunne ople-
ve meget høje priser for forsikringen,” siger 
Emil Rosager Schaarup. 

Hos OK Forsikring koster det testens eksem-
pel 18.393 kroner om året at forsikre en Tesla 
Model 3 Standard Range. Hos Lærerstandens 
Brandforsikring koster det 5.031 kroner at for-
sikre samme bil, og de øvrige selskaber har 
priser, der fordeler sig meget ligeligt i priser 
mellem de 18.000 kroner og 5.000 kroner. 

“Det er det mest ekstreme eksempel på, 
hvor forskellig prisen på forsikringen af en 

elbil kan være, og prisen hos OK Forsikring 
er selvfølgelig en måde at sige på, at de ikke 
er interesserede i at forsikre en bil som en 
Tesla Model 3, mens Lærerstandens Brand-
forsikring har det direkte modsatte budskab, 
at alle elbiler er velkomne hos dem,” siger 
Emil Rosager Schaarup. 

Nogle forsikringsselskaber har også græn-
ser for, hvor mange hestekræfter de biler, 
de forsikrer, må have; for eksempel er der 
flere selskaber, der som udgangspunkt ikke 
ønsker at forsikre en Audi e-tron med 408 
hestekræfer. GF Forsikring og OK Forsikring 
oplyser, at det vil kræve en individuel vur-
dering af forsikringstager, mens PenSam For-

sikring oplyser, at de ikke tilbyder kaskofor-
sikring til biler, der har over 351 hestekræfter. 

Audi e-tron er den dyreste bil at forsikre 
i testen. Den billigste forsikring af en Audi 
e-tron fås hos TJM Forsikring til 6.894 kro-
ner om året.

En af de almindeligste biler i testen er en 
Renault Zoe med 92 hestekræfter. Hvis bilen 
er ejet af en elitebilist, der har haft en bilfor-
sikring i 15 år og ikke har haft nogen skader 
inden for de seneste fem år, varierer prisen 
fra 3.802 kroner om året hos Alka til 9.219 
kroner om året hos Tryg. 

“Det er altså ikke kun for bilerne med 
mange hestekræfter, at priserne varierer 

Priser udregnet ud  
fra 20 cases

For at kunne sige, hvilket for-
sikringsselskab der generelt 
er billigst til at forsikre elbiler, 
bygger testen på priser fra i alt 
20 forskellige kundesituatio-
ner med ti forskellige elbiler. 
Kunderne i eksemplerne er 
forskellige i forhold til alder, 
skadeshistorik og adresser, og 
eksemplerne er skabt for at 
give et bredt billede af forskelli-
ge typer elbilejere i Danmark. 
Det betyder også, at de kon-
krete priser for specifikke biler, 
der nævnes i testen, vil variere 
alt efter kundens alder, skades-
historik og adresse. 

De valgte elbiler er de ti mest 
solgte elbiler i Danmark i før-
ste kvartal af 2021. Det er biler, 
der koster fra cirka 160.000 
kroner for en Seat Mii Electric 
til omkring 700.000 kroner for 
en Audi e-tron. 

Gode råd

•  Tjek, hvad elbilen koster at forsikre, på www.forsikringsguiden.dk, før du køber en elbil. På den 
måde undgår du at blive overrasket over forsikringspriserne. 

•  Undersøg løbende markedet for bilforsikringer. Der kan være penge at spare, hvis du hvert år 
– eller som minimum hvert andet år – undersøger, om din forsikringspræmie, din selvrisiko og 
dine dækninger stadig er konkurrencedygtige.

•  Husk, at du altid kan opsige din forsikring og få tilbagebetalt beløbet for den resterende tid, 
som du havde bilen forsikret. Du behøver altså ikke at vente med at skifte forsikringsselskab, 
til forsikringen udløber. 

•  Prisforskellene på forsikring af elbiler kan være særdeles store. Det er derfor en god ide at se 
dig ekstra godt for, når du skal have forsikret din elbil. 

•  Tjek, om ladekabler er inkluderet i forsikringen. Ladekabler kan være ganske dyre, og de kan 
både gå i stykker og blive stjålet, fordi de typisk opbevares i bilen. 

Kilde: De Danske Bilimportører. 

 Tesla Model 3 (573 solgte biler)

 VW ID.4 (451 solgte biler)

 VW ID.3 (257 solgte biler)

 Kia Niro (210 solgte biler)

 Renault Zoe (169 solgte biler)

 Hyundai Kona (156 solgte biler)

 Seat Mii (152 solgte biler)

  Fiat 500 (104 solgte biler)

   Nissan Leaf (103 solgte biler)

  Audi e-tron (99 solgte biler)

Mest solgte elbiler i Danmark i 1. kvartal 2021
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1 Lærerstandens Brandforsikring1  4 66 62 4.880 5 4.880 4 4.950 3 Nej Ja 4 4 5
2 PenSam Forsikring2  4 65 66 5.797 4 5.797 4 5.0665 3 Nej Ja5 4 3 4
3 TJM Forsikring3  4 65 64 5.445 4 5.445 4 5.450 3 Nej Ja 4 – 4
4 FDM Forsikring4  4 65 63 5.234 4 5.234 4 6.239 2 Nej Ja 4 – 2
5 Alka 4 60 58 5.632 4 5.632 4 5.500 3 Nej Ja 3 3 4
6 Codan 3 56 56 6.794 3 5.781 4 5.010 3 Ja Nej 3 3 3
7 Gjensidige Forsikring 3 53 60 8.195 2 7.383 2 4.769 3 Ja Nej 4 – 3
8 If 3 53 56 7.281 3 6.875 3 5.000 3 Ja Nej 3 3 3
9 Alm. Brand 3 52 56 7.781 3 6.622 3 5.604 3 Ja Nej 3 3 3

10 GF Forsikring 3 52 59 8.061 2 8.061 2 5.010 3 Nej Ja 3 3 5
11 Tryg 3 52 61 8.954 2 7.066 3 6.239 2 Ja Ja 4 3 2
12 Next Forsikring 3 52 53 7.182 3 6.247 3 5.300 3 Ja Nej 3 – 2
13 Topdanmark 3 51 55 8.017 2 7.079 3 4.950 3 Ja Nej 3 3 4
14 OK Forsikring 3 50 59 8.626 2 8.626 2 5.010 3 Nej Nej 3 3 5
15 Nem Forsikring 3 50 53 7.722 3 6.418 3 5.700 3 Ja Nej 3 – 2
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Sådan har vi gjort    Forbrugerrådet Tænk 
Penge har testet pris, selvrisiko, forsikrings-
dækning, kundetilfredshed og sager i Anke-
nævnet for Forsikring hos 15 forsikringssel-
skaber. 
Det har vi gjort ved at teste med udgangs-

punkt i 20 cases. I testen har vi medtaget 
cases med en aldersspredning fra 25 år til 
70 år, lige fra helt nye bilister og til de erfar-
ne bilister med 40 år med bilforsikring – alle 
med forskellige kørselsbehov og ønsker til 
selvrisikoens størrelse. Der er medtaget bili-
ster både med og uden skader de seneste 
fem år, alle med forskellig type bolig og 
bopæl fordelt i hele landet. I de 20 cases har 
vi medtaget forskellige bilmærker og bilmo-
deller – med udgangspunkt i de ti mest solg-
te elbiler i 1. kvartal af 2021.

Informationer om pris og dækning har vi ind-
hentet fra sammenligningsportalen Forsik-
ringsguiden.dk og ved at kontakte selska-
berne i juni 2021. Forsikringsguiden er 
udviklet i et samarbejde mellem Forbruger-
rådet Tænk og brancheorganisationen For-
sikring & Pension. 

Kundetilfredshed og klager i Ankenævnet 

for Forsikring, hvor forbrugeren har fået 
helt eller delvist medhold, er blandt vores 
testparametre. Det er de, fordi det typisk er, 
når skaden er sket, at du er i kontakt med 
dit forsikringsselskab, og det er derfor afgø-
rende, at du i den situation oplever en god 
kvalitet i sagsbehandlingen af skadesanmel-
delsen. 
Vær opmærksom på, at præmien for en 

bilforsikring fastsættes af forsikringsselska-
berne ud fra kriterier såsom bilmærke, 
model, årgang, adresse, personer, selvrisiko 
og ønsker til tilvalgsdækning. Det er derfor 
ikke muligt i en test at analysere, hvilket for-
sikringsselskab der for alle forbrugere og 
situationer vil være bedst og billigst. I stedet 
har vi testet på 20 forskellige cases, alle med 
ansvars- og kaskodækning, der samlet set 
giver et billede af de typiske priser, selvrisi-
ko og forsikringsvilkår i de enkelte forsik-
ringsselskaber. 

Samlet bedømmelse  
vægtes således:
Pris, selvrisiko  31 pct.
Forsikringsdækning  59 pct.
Kundetilfredshed og 
ankenævnssager  10 pct.

Forbrugerrådet Tænk Penge anbefaler:

 Bedst i test tildeles Lærerstandens Brandforsikring, PenSam Forsikring, TJM 
Forsikring og FDM Forsikring. 
Lærerstandens Brandforsikring kommer ind på testens førsteplads. Lærerstandens 
Brandforsikring har testens laveste priser, og forsikringsvilkårene er blandt de bedste hos 
forsikringsselskaberne i testen. 
PenSam Forsikring tilbyder bilforsikring af din elbil til priser generelt under gennemsnittet 
blandt forsikringsselskaberne i testen og kommer ind på en andenplads. Forsikringsvilkå-
rene er blandt de bedste i testen, og PenSam Forsikring klarer sig også rigtig godt, når det 
gælder kundetilfredshed og sager i Ankenævnet for Forsikring. 
TJM Forsikring og FDM Forsikring er blandt de billigste i testen og er samtidig blandt de 
selskaber, der klarer sig bedst i testen, når det kommer til forsikringsvilkårene. Derfor tilde-
les TJM Forsikring og FDM Forsikring et Bedst i test. 

1.  Lærerstandens Brandforsikring oplyser, at selskabet 
primært forsikrer lærere, pædagoger, magistre og 
personer med tilknytning til undervisnings- og lærer-
området. Lærerstandens Brandforsikring er en del af 
LB Forsikring A/S, der også består af forsikringsgrup-
perne Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsik-
ring til PFA, hvor samme bilforsikring også tilbydes.

2.  PenSam Forsikring oplyser, at de tilbyder forsikrings-
produkter til selskabets pensionskunder, FOA-medlem-
mer og deres nærmeste familie

3.  TJM Forsikring oplyser, at de tilbyder forsikring til 
medlemmer af de faglige organisationer, TJM samarbej-
der med, samt børn af TJM kunder, som ikke behøver 
at være medlem. 

4.  FDM Forsikring oplyser, at alle kunder med FDM-med-
lemskab kan tegne bilforsikring via FDM. Der er ingen 
krav om tilknytning til forbund og lignende. 

5.  PenSam oplyser, at ved skadefri kørsel i to år modtages 
der en bonusret på 2.250 kroner, der bruges til at 
nedsætte selvrisikoen på næste skade.

meget, og det viser meget tydeligt, at du 
skal se dig grundigt for. Vores råd vil være, 
at du minimum en gang om året tjekker, om 
du kan få en billigere forsikring end den, du 
har,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Generelt store prisforskelle
Testen viser, at der også på gennemsnitspri-
serne i skemaet er store prisforskelle. 

Lærerstandens Brandforsikring er klart 
billigst og ligger med en gennemsnitspris på 
4.880 kroner som det eneste selskab under 
5.000 kroner om året. Den dyreste bil at for-
sikre hos Lærerstandens Brandforsikring er 
en Audi e-tron til 8.793 kroner om året, men 
generelt har de lave priser på forsikring af 
elbiler, samtidig med at de har fornuftige 

forsikringsvilkår. Lærerstandens Brandfor-
sikring tildeles derfor Bedst i test. 

PenSam Forsikring, TJM Forsikring og FDM 
Forsikring har generelt lave priser og gode 
forsikringsvilkår. Disse tre selskaber tildeles 
også Bedst i test, og de fire bedste selskaber i 
testen ligger generelt meget tæt på hinanden 
i samlet bedømmelse. 

GF Forsikring og OK Forsikring plejer at 
være billige forsikringsselskaber, når For-
brugerrådet Tænk Penge tester bilforsikring 
til almindelige biler, men når det kommer til 
forsikring af elbiler, har de relativt høje pri-
ser. OK Forsikrings gennemsnitlige pris lig-
ger på 8.626 kroner, hvilket er det højeste i 
testen uden samlerabat. 

Alle de 15 selskaber i testen får en bedøm-

melse på enten ‘god’ eller ‘middel’ i forsik-
ringsvilkår, men der er ikke nogen sammen-
hæng mellem prisen, og om selskabet får god 
eller middel bedømmelse i vilkår. 

“Selv om der ikke er så store forskelle 
for så vidt angår dækning, når vi ser på de 
standardvilkår, vi sammenligner forsikrin-
ger på, er der alligevel områder, man som 
ny elbilejer bør være opmærksom på. Hos 
nogle selskaber dækkes skade på ladekabler 
for eksempel uden selvrisiko som standard, 
mens du hos andre selskaber skal foretage 
et tilvalg for at opnå samme dækning. Når 
man vælger sin bilforsikring til elbilen, bør 
man derfor være opmærksom på, hvilke 
dækninger man får med,” siger Emil Rosager 
Schaarup. p

Testvindere er ikke åbne for alle

Lærerstandens Brandforsikring, PenSam Forsikring, TJM forsikring og FDM Forsikring tildeles 
alle fire Bedst i test. Disse forsikringsselskaber tilbyder udelukkende forsikringer under forud-
sætning af medlemskab. Hvis du ikke har eller kan få et sådant medlemskab – eller ikke ønsker 
at være medlem af en bestemt organisation – er Alka et godt bud på en bilforsikring af din elbil. 
Hos Alka tilbydes der generelt lave priser, også i forhold til selvrisikoen, samt en god forsikrings-
dækning.

Se undersøgelse af  
opladning af elbiler
I Forbrugerrådet Tænk Penge nummer 69 
bragte vi en stor undersøgelse af markedet 
for opladning af elbiler. I forhold til brænd-
stoføkonomien i en benzin- eller dieselbil er 
der flere og andre faktorer, der spiller ind i 
økonomien i opladning af en elbil. Den løs-
ning, der er bedst og billigst for din nabo, 
behøver på ingen måde at være den bedste 
løsning for dig. Det kommer især an på, hvor 
du lader din elbil. 

Du kan læse undersøgelsen af markedet 
for opladning af elbiler i magasinet, som du 
kan finde online på www.penge.taenk.dk
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Emil Rosager Schaarup
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