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Dette omkostningsindeks er udgivet af Dansk Transport og Logistik (DTL).  

 

Det indeholder indekseringer af omkostninger knyttet til lastbilkørende vognmandsvirksomheder. 

 

Indeksene kan anvendes til at følge den generelle omkostningsudvikling på godstransport med lastbil og 

kan benyttes sammen med det af DTL udarbejdede kalkulationsprogram for beregning af transportpris 

og regulering af transportpris. 

 

Omkostningsindekset udgives kvartalsvis og indeholder en løbende oversigt over de seneste 5 kvartaler 

med 1. kvartal 1997 som indeks 100. Bemærk dog, at indeks vedr. anskaffelsespris for lastbil (1.1) har 

indeks 100 i 4. kvartal 2019, at indeks vedr. forsikring (1.3 og 2.6) samt skader og selvrisiko (3.5) har 

indeks 100 i 4. kvartal 2007, og at indeks vedr. dækpris (3.3) har indeks i 1. kvartal 2019. 

 

Ud over omkostningsindeksene indeholder side 5 en oversigt over udvalgte overenskomstmæssige løn-

forhold for chauffører samt oversigt over indirekte lønomkostninger. 

 
 

 



Side 2 

Omkostningsindeks for lastbilkørsel: 1. kvartal 1997 = indeks 100 
Indeksene 1.3, 2.6 og 3.5 har dog indeks 100 i 4. kvartal 2007, 1.1 i 4. kvartal 2019 og 3.3 i 1. kvartal 

2019. 

 

                                            KVARTAL: 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

OMKOSTNINGSART 2019 2020 2020 2020 2020 

1.  Faste køretøjsomkostninger:      

  1.1  Anskaffelsespris lastbil 100,0 101,5 101,9 102,7 103,0 

  1.2  Rentesats    36,2 34,5 34,5 34,5 34,5 

  1.3  Forsikringer, drift 101,7 104,1 104,2 103,1 102,7 

  1.4  Vægt- og vejbenyttelsesafgift 113,2 118,7 118,7 118,7 118,7 

      

2.  Kapacitetsomkostninger:      

  2.1  Administrative lønomkostninger 192,8 192,1 193,1 197,6 197,0 

  2.2  Lokaleleje, kontor, garage mv. 172,7 174,6 174,6 174,6 174,6 

  2.3  Reklamer og annoncer 181,5 181,7 182,8 183,3 183,3 

  2.4  Revisor, advokat, konsulent 181,5 181,7 182,8 183,3 183,3 

  2.5  Kontormask., kontorart., tryksager                                                                                  147,0 149,1 149,4 149,7 149,1 

  2.6  Forsikringer, andre  153,6 156,6 155,9 155,7 155,1 

  2.7  Telefon og porto 60,2 59,7 59,0 58,6 57,8 

  2.8  Diverse 149,0 150,0 149,1 149,4 149,0 

      

3.  Variable kørselsomkostninger:      

  3.1  Brændstofpris  207,6 185,5 172,6 170,8 183,7 

  3.2  Motorolie og smøremidler 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 

  3.3  Dækpris 99,3 99,5 99,8 100,1 102,1 

  3.4  Reparation og vedligeholdelse 191,4 192,1 192,8 192,8 193,4 

  3.5  Skader og selvrisiko 101,7 104,1 104,2 103,1 102,7 

  3.6  Leasing/leje, operationel Udgået     

 

 

Forudsætninger og kilder vedrørende omkostningsindeks 
 

1. Faste køretøjsomkostninger 

 

1.1  Anskaffelsespris lastbil 

Indekset for anskaffelsespris for lastbiler er 

fra og med 4. kvartal 2019 baseret på Dan-

marks Statistiks Prisindeks for indenlandsk 

vareforsyning for automobiler, og udgangs-

punktet er ændret fra 2018=100 til 2019=100.   

 

1.2  Rentesats 

Markedsrenten reguleres i henhold til Dan-

marks Statistiks udlånsrente for ikke-

finansielle selskaber (baggrundskilde Dan-

marks Nationalbank). Indekset er baseret på 

foregående kvartals rentesats.  

 

1.3  Forsikringer, drift 

Fra og med 4. kvartal 2007 er forsikringsin-

dekset under de faste køretøjsomkostninger 

beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks 

Forbrugerprisindeks for forsikringer i forbin-

delse med transport.  

 



Side 3 

Indekset er derfor 100 pr. 4. kvartal 2007. Pr. 

1. januar 2016 er forbrugerprisindekset æn-

dret pga. nye EU-krav, og udgangspunktet er 

ændret fra 2000=100 til 2015=100. 

 

1.4  Vægt- og vejbenyttelsesafgift 

Indekseringen af vægt- og vejbenyttelsesaf-

gift følger Skatteministeriets bekendtgørelse 

om vægtafgift for motorkøretøjer og lov om 

afgift af vejbenyttelse. F.o.m. 1. juli 2019 sker 

der en øget differentiering af satserne for 

vejbenyttelsesafgiften ud fra Euro-normerne. 

Derfor beregnes indekset f.o.m. 3. kvt. 2019 

ud fra satsen for vejbenyttelsesafgiften for en 

Euro V-lastbil med 4 aksler eller mere samt 

vægtafgiften for en lastbil med 3 aksler eller 

mere og en påhængs- eller sættevogn med 3 

eller flere aksler.  

 

 

2.  Kapacitetsomkostninger 

 

2.1  Administrative lønomkostninger 

Indekset for administrative lønomkostninger 

er baseret på Dansk Arbejdsgiverforenings 

LønStatistik (Konjunkturstatistik), årsstignin-

gen i timefortjenesten i forudgående kvartal 

for hovedarbejdsfunktionen: Kontorarbejde – 

fra og med 3. kvartal 2011: Almindeligt kon-

tor- og kundeservicearbejde. 

 

2.2  Lokaleleje, kontor, garage mv. 

Indeksreguleringen for leje af kontorlokale og 

garage mv. beregnes efter Danmarks Stati-

stiks Nettoprisindeks for husleje, fra og med 

1. kvartal 2016 for faktisk husleje betalt af 

lejere. Pr. 1. januar 2016 er nettoprisindekset 

ændret pga. nye EU-krav, og udgangspunktet 

er ændret fra 2000=100 til 2015=100. 

 

2.3  Reklamer og annoncer 

Indeksreguleringen for reklamer og annoncer 

beregnes efter Danmarks Statistiks Nettopris-

indeks for andre tjenester. Pr. 1. januar 2016 

er nettoprisindekset ændret pga. nye EU-

krav, og udgangspunktet er ændret fra 

2000=100 til 2015=100.  

 

2.4  Revisor, advokat, konsulent 

Indeksreguleringen for revisor, advokat og 

konsulentbistand beregnes efter Danmarks 

Statistiks Nettoprisindeks for andre tjenester. 

Pr. 1. januar 2016 er nettoprisindekset æn-

dret pga. nye EU-krav, og udgangspunktet er 

ændret fra 2000=100 til 2015=100. 

 

2.5  Kontormaskiner, kontorartikler, tryk-

sager 

Indeksreguleringen for kontormaskiner, kon-

torartikler og tryksager foretages efter Dan-

marks Statistiks Forbrugerprisindeks for pa-

pir og skrivemateriel. Pr. 1. januar 2016 er 

forbrugerprisindekset ændret pga. nye EU-

krav, og udgangspunktet er ændret fra 

2000=100 til 2015=100. 

 

2.6  Forsikringer, andre 

Fra og med 4. kvartal 2007 er forsikringsin-

dekset under kapacitetsomkostninger bereg-

net på baggrund af Danmarks Statistiks For-

brugerprisindeks for forsikring i forbindelse 

med boligen (indbo, bygningskasko).  

Indekset er derfor 100 pr. 4. kvartal 2007. Pr. 

1. januar 2016 er forbrugerprisindekset æn-

dret pga. nye EU-krav, og udgangspunktet er 

ændret fra 2000=100 til 2015=100. 

 

2.7  Telefon og porto 

Indeksreguleringen for telefon og porto be-

regnes efter Danmarks Statistiks Nettoprisin-

deks for kommunikation. Pr. 1. januar 2016 

er nettoprisindekset ændret pga. nye EU-

krav, og udgangspunktet er ændret fra 

2000=100 til 2015=100. 

 

2.8  Diverse 

Indeksreguleringen for diverse beregnes ef-

ter Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Pr. 

1. januar 2016 er nettoprisindekset ændret 

pga. nye EU-krav, og udgangspunktet er æn-

dret fra 2000=100 til 2015=100. 
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3.  Variable kørselsomkostninger 
 

3.1  Brændstofpris 

Brændstofprisindekset reguleres fra og med 

sidste måned i 4. kvartal 2014 i henhold til 

A/S Circle K Danmarks listepris for miles Die-

sel (B7). Reguleringen er fra og med 4. kvartal 

2008 baseret på listeprisen den 15. i kvarta-

lets 3. måned. 

 

3.2  Motorolie og smøremidler 

Motorolie og smøremiddelindekset reguleres 

i henhold til Univar Solutions prisregulerin-

ger.  

 

3.3  Dækpris 

Indeksreguleringen af dækpris beregnes efter 

Danmarks Statistiks prisindeks for gummi og 

varer deraf. Pr. 1. januar 2019 er udgangs-

punktet for indekset ændret fra 2010=100 til 

2015=100. 

 

3.4  Reparation og vedligeholdelse 

Indeksreguleringen af reparations- og vedli-

geholdelsesomkostninger beregnes efter 

Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks for 

reparation og vedligeholdelse. Indekset gæl-

der for både køretøjer og opbygning. Pr. 1. 

januar 2016 er forbrugerprisindekset ændret 

pga. nye EU-krav, og udgangspunktet er æn-

dret fra 2000=100 til 2015=100. 

 

3.5  Skader og selvrisiko 

Indeksreguleringen foretages i henhold til 

Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks for 

forsikringer i forbindelse med transport. Pr. 

1. januar 2016 er forbrugerprisindekset æn-

dret pga. nye EU-krav, og udgangspunktet er 

ændret fra 2000=100 til 2015=100. 

 

3.6  Leasing/leje, operationel 

Indeksreguleringen for operationel leasing og 

leje af køretøjer er udgået. Der henvises til 

indeksene for anskaffelsespris for lastbil (1.1) 

og rentesats for udlånsrente (1.2). 



Side 5 

CHAUFFØRLØN OG INDIREKTE LØNOMKOSTNINGER 
 

 


