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1. Om Elbilforeningen 

•  40.000 medlemmer 
•  14 ansatte og frivillige i 16 

fylker (10 lokalforeninger) 
•  Jobber for å elektrifisere 

veitransporten og hjelpe 
våre medlemmer 

•  www.elbil.no 



2. Norske elbilinsentiver 

•  Fritak for registreringsavgift (1990)  
•  Fritak for mva (25 %) (2001) 
•  Lav vegbruksavgift (1996) 
•  Gratis bom og ferger på riksveier (97/09) 
•  Gratis parkering (1999) 
•  Kjøre i bussfelt (2003) 
•  50 % firmabilbeskatning (2000) 



Hvor lenge varer insentivene? 

•  Det er stor politisk enighet om at det skal 
lønne seg å velge nullutslipp 
– Men lokale fordeler er under press 

•  Siste forslaget fra regjeringen: 
– Beholde mva-fritaket til 2020 
– Langsiktig løsning med maks 50 % bom-, 

parkering-, og fergetakst 



Men hvorfor har vi alle disse insentivene? 



… 

•  Industripolitikk viktig i starten 
– Men også sterkt trykk fra miljøbevegelsen 

•  De siste årene er det klima, luft og støy 
som har vært driverne 

•  Norge når ikke egne klimamål uten en 
storstilt innfasing av nullutslippskjøretøy 



3. Status for elbiler i Norge 
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Men hva er det som er spesielt med Norge? 

Elbilandel av nybilsalget: 
2011:   1,4 % 
2012:   2,9 % 
2013:   5,5 % 
2014:  12,5 % 
2015:  17,1 % 
2016:  15,2 % 



Fortsatt lav elbilandel totalt 

elbil;	3%	

ladbar	hybrid;	1%	

bensin;	49%	

diesel;	47%	

elbil	

ladbar	hybrid	

bensin	

diesel	

Prosentandel	av	totalt	2,6	millioner	
personbiler.	Basert	på	tall	fra	SSB	



Bussfeltet inn mot Oslo 



Produksjons- eller brukerfeil? 



Verdens største hurtigladestasjon 
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Hvorfor kjøper vi elbil? 
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4. Litt om lading 

Skjermdump	fra	hSp://www.hitra-froya.no/	



Hvor lader dagens elbilister? 



Ladeinfrastrukturen henger etter 
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2 multistandard ladestasjoner hver 50 km 
innen 2017 



Hva skjer politisk?  

Transportetatenes forslag til klimamål:  
•  Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser 

og lette varebiler være nullutslippskjøretøy 

•  Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 
prosent av nye langdistansebusser, 50 
prosent av nye lastebiler være 
nullutslippskjøretøy 



Oppsummering 

•  Mange og sterke insentiver gir mange 
elbiler – og det går fort! 
–  Insentiver kan trappes ned på noe sikt 

•  Vi er ikke «ferdige med» elbiler i Norge 
– Kommer til få mange mange flere elbiler 
– Må bygge masse ladepunkt  

•  Sverige (?) og verden følger etter 



Noen linker 

•  Statistikk og politikkoversikt for EU: www.eafo.eu 
•  Norsk elbilforening www.elbil.no 
•  Nordic EV Summit 2017: 7.-8. februar, 2017 



Nordic EV Summit 2017 


