
ELBIL 
FOR ALLE: 

en veiviser inn i neste stortingsperiode  



Christina Bu

Generalsekretær, Norsk elbilforening2

 «Elbil skal bli det 
naturlige valget for alle. 

Slik gjør vi det mulig 
for folk å ta grønne valg 

og vi kutter 
utslippene.»

Foto: XXXX



3

Elbilpolitikken har vært en stor tverrpolitisk suksess, 
hvor Norge har ledet an som verdens mest utviklede 
elbilmarked. Vi har demonstrert at elbil er en teknologi som 
fungerer i stor skala. Nesten halvparten av nybilkjøperne 
velger elbil, nå gjenstår arbeidet med å overbevise den siste 
halvparten fram mot nullutslippsmålet i 2025. Vi må vi lose 
politikken i havn og komme i mål med full elektrifisering.

2025-målet forutsetter en sterkere innsats og politiske 
virkemidler som faktisk virker. Denne rapporten er et 
innspill til regjeringens kommende klimamelding og en 
veiviser inn i neste stortingsperiode til hvordan vi kan 
bruke virkemidlene knyttet til kjøp av bil for å sikre at vi når 
målet om at alle nye biler solgt i Norge fra 2025 skal være 
nullutslippsbiler. Rapporten viser konkurransesituasjonen 
mellom elbiler og biler på fossilt drivstoff i ulike 
bilsegmenter og analyserer konsekvensene dersom 
nåværende virkemidler for kjøp av bil endres. 

Det er viktig å finne måter å kutte klimagassutslippene på 
som samtidig anerkjenner at Norge er et langstrakt land 
med en bosetting som gjør at mange mennesker har bruk 
for bil, og at noen også har behov for større biltyper. Elbil 
er et realistisk og gjennomførbart klimatiltak, med stort 
potensial for å kutte utslipp.

Statens utredning Klimakur 2030 viser at dersom 100 
prosent av nye personbiler er elektriske i 2025, vil dette 
både være et av de største klimatiltakene samtidig som det 
er rimelig.

Stortingsperioden 2021-2025 blir helt avgjørende for om vi 
klarer å sikre at elbil blir det naturlige valget for alle, slik vi 
kan skape en fremtid med mindre utslipp for mennesker og 
miljø.

Stortingets vedtak om at alle nye biler solgt i Norge fra 2025 skal være 
nullutslippsbiler, er verdens mest ambisiøse klimapolitiske mål for 
transportsektoren. Ved å sikte mot 2025-målet, skal elbil bli det naturlige 
valget for alle uansett bosted og inntekt.

Vi må sikre at elbil er for alle  

Christina Bu

Generalsekretær, Norsk elbilforening
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Sammendrag
Det selges fortsatt flere fossile biler enn elbiler. Elbiler 
gjør det best i bilsegmentene med de minste bilene. 
Mellomklassebiler og større biler har betydelig lavere 
elbilandel enn i bilsegmentene med små og kompakte 
biler. Utvalget av elbiler har lenge vært svært begrenset i de 
største bilklassene, men har bedret seg noe med en rekke 
nylanseringer i 2019 og 2020.

Før avgifter er elbiler mye dyrere enn fossile biler på tvers av 
alle ulike bilsegmenter. Det er derfor fremdeles nødvendig 
med betydelige insentiver for elbiler i Norge.

Større SUV, luksus- og sportsbiler utgjør 30 prosent av 
nybilsalget i Norge og har en elbilandel på 43 prosent. 
Mellomklasse, større biler og kompakt-SUV utgjør omtrent 
en like stor del av markedet og har en elbilandel på 30 
prosent. Til sammenligning utgjør elbiler i småbilsegmentet 
70 prosent og i kompaktklassen 65 prosent. Elbilandelen i 
nybilsalget totalt er på 48 prosent første halvår 2020.

Bilsegmentet med de største elbilene som både har 
lang rekkevidde og er distrikts- og familievennlige, er 
altså segmentet med lavest elektrifiseringsandel. Denne 
rapporten viser at elbiler er mye mindre konkurransedyktige 
i dette segmentet. Det gjelder både dersom man starter 
innfasing på en lav momssats og dersom man velger en 
modell med såkalt toppmoms. Det er også i dette segmentet 
vi finner de fossile bilene som forurenser absolutt mest.

Videre viser analysen at også flere faktorer enn pris påvirker 
valget av elbil og konkurransedyktighet. For eksempel må 
elbilister investere i ladeboks samt at mini- og småbiler 
samt kompaktbiler ofte har begrenset rekkevidde. Det siste 
betyr at det fremdeles er færre elbiler som kan oppfylle 
forbrukerens behov som nr. 1-bil i husstanden. For noen 
er lang rekkevidde viktig også i dette segmentet, og da blir 
alternativet med elbil mindre konkurransedyktig. 

Det kan også være andre forhold som gjør at fossilbilen 
foretrekkes framfor elbil, som f.eks. tilgang til ladeplass og 
usikkerhet knyttet til ny teknologi. Forbrukeren stiller generelt 
høyere krav til bilen når det er eneste bil i husholdingen, og 
den skal gjerne dekke mange ulike behov som hengerfeste, 
stor bagasjeplass, plass til barneseter, lang rekkevidde og 
mulighet for montering av takboks.  

De viktigste grepene for å nå målet om 100 prosent 
utslippsfritt nybilsalg er å bevare de nåværende 
kjøpsfordelene ved å velge nullutslippskjøretøy inntil 
konkurransesituasjonen tillater endringer. Før endringer 
vurderes, må alle bilsegmenter i nybilsalget nå en 
elektrifiseringsandel på minst 80 prosent på helårsbasis. 
Og først må man tette skattehullet for biler på fossilt 
drivstoff i leasingmarkedet for å stimulere til økt elbilandel i 
leasingmarkedet, samt gjøre det dyrere å velge fossilkjøretøy 
i årene som kommer.

I leasingmarkedet ser vi en lav grad av elektrifisering 
samtidig som det er i dette markedet fossile biler nå i 
hovedsak blir solgt. I praksis er det bare 30 prosent av nye 
fossilbiler som betaler full moms. På grunn av gunstige 
skatteregler betaler biler med utslipp bare 9-12 prosent 
moms hvis de leies ut som firma- og leasingbiler de første 
fire årene. Denne fordelen er så stor at det er billigere å lease 
fossilbiler enn å eie dem selv, til tross for at leasingselskapet 
er et fordyrende mellomledd mellom bilselger og bilkunde. 
Om lag halvparten av nye biler blir leaset, og elbiler 
konkurrerer betydelig dårligere i leasingmarkedet med en 
nåværende andel på kun 31 prosent. I tillegg viser rapporten 
at staten rent faktisk har et provenytap på om lag 2-3 
milliarder kroner fra merverdiavgift hvert år på grunn av 
denne ordningen.

Å styrke miljøprofilen på engangsavgiften på biler med 
utslipp av klimagasser, vil forsterke miljøsatsingen og 
klimagasskuttene i transportsektoren. Norge er det fremste 
eksempelet på at kjøpsavgifter fungerer i miljøpolitikken, 
fordi det påvirker forbrukeren idet kjøpsbeslutningen 
tas. Derfor kan man bruke engangsavgiften til å styrke 
konkurransekraften til nullutslippsbiler. Ladbare hybrider får 
en kraftig skatterabatt i engangsavgiften. Nå oppnår svært 
mange ladbare hybrider stor eller full uttelling på rabatten, og 
dette tydeliggjør at systemet er modent for endring for å ta 
høyde for den teknologiske utviklingen. 2025-målet tilsier at 
det er på tide å gå fra lavutslipp til nullutslipp.
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Bevar momsfritaket lenge nok
• Elbiler er fortsatt dyrere å produsere enn bensin- og dieselbiler, og det 

kreves fortsatt noe ekstra av forbrukerne å velge elbil.
• Det aller viktigste man kan gjøre for elbilsatsingen er å bevare moms-fritaket 

lenge nok. De nåværende kjøpsfordelene ved å velge nullutslippskjøretøy 
må derfor fortsette minst fram til elbiler utgjør 80 prosent av elbilsalget. 

• Før man starter en forsiktig innfasing av en lav momssats må man følge 
Råd 2 og 3.

Tett skattehullet i 
leasingmarkedet
• Elbiler konkurrerer dårlig i leasingmarkedet fordi biler med utslipp betaler for 

lite moms i dette markedet.
• Derfor må man fjerne denne urimelige fordelen for biler med utslipp ved å 

innføre moms på restverdi for biler som selges i bruktmarkedet og som tidli-
gere har fått refundert innbetalt moms.

Styrk miljøprofilen i 
engangsavgiften
• Gjennomsnittlig engangsavgift for biler med utslipp er kraftig redusert de 

siste årene. Ladbare hybrider betaler nesten ikke engangsavgift, selv om de 
har utslipp. 

• Det er på tide å gå fra lavutslipp til nullutslipp. Da må vi gjøre det dyrere å 
velge nye fossile kjøretøy i årene som kommer, spesielt for de ladbare hybri-
dene som i dag i stor grad er skjermet for engangsavgift.

• Dette er helt nødvendig for å berede grunnen for en senere innfasing av 
moms for elbiler samtidig som vi når 2025-målet.

Råd 1:

Råd 2:

Råd 3:

Elbilforeningens tre råd for å nå 
2025-målet og styre mot at elbil skal 
være for alle uansett bosted og inntekt:
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Stortinget har gjennom behandlingen av Energimeldingen 
i 2016 og i Nasjonal transportplan 2018-2029 satt 
verdens mest ambisiøse klimamål for transportsektoren. 
Alt nybilsalg av lette varebiler og personbiler skal være 
nullutslipp fra 2025, og utslipp fra hele transportsektoren 
skal halveres innen 2030. Våre klimamål for transport 
vekker internasjonal oppsikt, og spesielt utviklingen i salget 

av nye nullutslippsbiler har fått mye oppmerksomhet fra 
utenlandske myndigheter, bilbransje og medier.

I 1. halvår 2020 utgjorde nullutslippsbiler nesten halvparten 
av nybilsalget for personbiler. Figur 1 viser at også ladbare 
hybrider utgjør en stadig større markedsandel i nybilsalget. 

Markedsandelene for biler på fossilt drivstoff går nedover. 
Fram mot 2025 gjenstår likevel den største utfordringen:  
Å overbevise den siste halvparten av kjøpere av nye biler om 
at de skal velge nullutslippsbiler.

Når det gjelder lette varebiler, er det derimot 93 prosent som 
fortsatt velger biler med utslipp. Om under fem år må alle 
velge nullutslippsbiler for å nå Stortingets mål også i dette 
markedet. 

I april 2020 nådde elbilene i Norge en milepæl, ved å utgjøre 
over 10 prosent av den samlede personbilparken. Dette er 

den høyeste andelen i Europa og verden. Faktisk er det slik at 
selv om det norske bilmarkedet kun representerer én prosent 
av det europeiske bilmarkedet, ble mer enn 16 prosent av 
alle solgte elbiler i Europa solgt i Norge i 2019. Inntoget av 
elbiler vises nå tydelig i drivstoffstatistikken, og for første 
gang i historien har det samlede salget av diesel og bensin 
i Norge falt tre år på rad. Nedgangen de siste tre årene er 
faktisk større enn nedgangen under oljekrisen i 1974, etter 
børskrakket i 1987 og finanskrisen til sammen.

Diesel Bensin** Elbil Ladbar hybrid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
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Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) 
* 1. halvår      ** Inkl. ikke-ladbar hybrid

Figur 1: Drivstoffandeler, personbiler i Norge

Bakgrunn
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²DNV GL (2020) Global emission reductions resulting from Norway’s EV policy 

Framskrivninger i statens store klimautredning Klimakur 
viser likevel at de ambisiøse målene for klimakutt i 
transportsektoren fram mot 2030 ikke nås uten ytterligere 
tiltak. Elbiler er fremdeles dyrere i produksjon, og elbiler har 
fremdeles ny teknologi som gir ulemper ved bruk. 

Det haster med å redusere utslippene hvis vi skal nå målet 
om maksimalt 2 graders økning av temperaturen på jorda, 
og helst under 1,5 grader. Transportsektoren utgjør over 
20 prosent av klimagassutslippene i verden¹ og disse 
utslippene må bort i løpet av de neste tiårene. 

Norge har verdens mest ambisiøse innfasingsmål for 
person- og varebiler uten utslipp, og har også hatt de 
sterkeste virkemidlene. Vi ser nå at mange land øker 
innsatsen for å få en overgang til elektriske biler. I flere 
store markeder som Tyskland, England og Frankrike har 
støttepakkene til transport som følge av koronakrisen lagt 
vekt på å støtte utslippsfrie transportalternativer. 

Nye beregninger fra DNV GL fra april i år viser at norsk 
elbilpolitikk kutter utslipp ikke bare i Norge, men globalt fordi 
vår etterspørsel drar kostnadene ved elbilproduksjon ned. 
DNV GL anslår at de globale effektene av at billigere batterier 
gir flere elbiler, sparer verden for 320 millioner tonn CO2². 

Fritak for engangsavgift og merverdiavgift har vært 
hovedpilarene i den norske elbilpolitikken, og vurderes av 
norske elbilister som de to viktigste elbilfordelene. En sentral 
del av elbilpolitikkens suksess er at de viktigste virkemidlene 
har vært stabile over lang tid, og økte salgsandeler har 
så kommet når stadig flere elbilmodeller har kommet 
på markedet. I hele perioden med kraftig opptrapping av 
salgstallene for elbil, har fritaket for kjøpsavgifter stått fast.

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Oljekrisen
1974

Børskrakket
1987

Finanskrisen
2008

Elbiler
2017-2019

Diesel og bensiin

Figur 2: Salg av diesel og bensin (mill. liter), og årsaker til nedgang i salget

Kilde: SSB og Drivkraft Norge
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Vi er nå endelig på vei til å få en konkurransesituasjon 
som betyr at elbil er på god vei til å bli et alternativ for alle 
uansett bosted og inntekt. Denne utviklingen vil bremses 
dersom man gjennom avgifter gjør elbiler dyrere. En for 

tidlig innfasing av avgifter på elbil vil altså i tillegg ramme 
sosialt skjevt da det da vil bli enda vanskeligere for folk med 
middel/lav inntekt å komme inn i elbilmarkedet.

Å skattlegge forurensende teknologi i nybilsalget, der 
de mest kjøpesterke i samfunnet er, er fornuftig i et 
fordelingsperspektiv. En fordel er at man skattlegger 
investeringen i teknologi gjennom engangsavgift og 
moms, slik at man hindrer feilinvesteringer i nye biler. Det 
vil i neste omgang gagne flertallet av bilkjøperne, som 
opererer i bruktbilmarkedet, men som er avhengig av de 
teknologivalg som gjøres i nybilmarkedet. Det tar tid å få 
opp et bruktbilmarked for elbiler slik at disse blir tilgjengelige 
for alle. Det er likevel liten tvil om at dess raskere man 
klarer å elektrifisere hele nybilmarkedet, dess raskere blir 
elbiler for alle formål og behov etter hvert tilgjengelig i 
bruktbilmarkedet. 

Tross dette perspektivet, har elbilpolitikken i den offentlige 
debatten blitt kritisert for å ikke ha en god fordelingsprofil. 
En SSB-analyse av inntektsgrupper i nybilsalget, viser likevel 

at blant de med dårligst råd, øker elbilandelen fra 2018 til 
2019 mer enn det gjør for de med høyest inntekt. Utviklingen 
er dermed positiv. På samme måte er salgsutviklingen 
for elbil svært positiv over hele landet. I elbilens tidlige 
fase var det høye salgstall først og fremst i byområder og 
enkeltkommuner med betydelige bruksfordeler knyttet til 
ferge og bom. Nå har et fylke som Nordland 33 prosent og 
tidligere Telemark fylke 44 prosent elbilandel første halvår 
2020. Når hurtigladenettverket nå endelig er i ferd med å 
komme på plass i Finnmark, så er det også forventet høyere 
salg der. 

Finnmark 15%

Troms 29%

Nordland 33%

Trøndelag 47%

Hedmark 39%

Akershus 53%

Oppland 37%

Oslo 57%

Østfold 46%

Vestfold 47%

Møre og Romsdal 39%

Sogn og Fjordane 39%

Hordaland 60%

Buskerud 41%

Telemark 44%

Rogaland 50%

Vest-Agder 48%
Aust-Agder 48%

Figur 3: Elbilandeler i personbilsalget 
per fylke første halvår 2020

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) 
(gammel fylkesinndeling). 
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Elbiler har hatt nullsats på merverdiavgift siden 2000, og fritaket har vært det viktigste virkemiddelet for å øke salget 
av elbiler. Sammen med engangsavgift og en momssats på 25 prosent, gir dette i utgangspunktet en betydelig 
konkurransefordel for elbiler i nybilmarkedet. Fritakene har ført til at elbiler i mange tilfeller har kunnet konkurrere på pris 
mot fossile biler, noe figuren under illustrerer.

Tall fra Elbilforeningen sin spørreundersøkelse Elbilisten 
2020, viser at halvparten av dagens elbilister svarer at de 
ikke ville ha kjøpt elbil i dag dersom det ikke var fritak for 
merverdiavgift og engangsavgift.

For at elbil skal bli det naturlige valget for alle og for å 
rekke 2025-målet vil en for tidlig innføring av moms på elbil 
ødelegge den positive trenden i salgstall man har bygget 
opp. Det vil bli mer og mer krevende å øke markedsandelene 
i årene framover ettersom det også blir vanskeligere å 
overbevise den siste andelen av forbrukerne til å velge elbil. 
På mange måter kan man si at insentivene vi har blir vel så 
viktige i den fasen vi går inn i nå. Elbilpolitikken Norge har 
ført i mange år gir resultater, men svingningen i salget i 2020 
viser også sårbarheten overfor den globale økonomiske 

utviklingen og forbrukenes kjøpeevne. Utviklingen de siste 
månedene viser også at elbiler fortsatt en ny teknologi, som 
er ekstra sårbar for svekkelse av kronekursen. Den svake 
kronekursen påvirker elbiler mer enn tradisjonelle biler, siden 
importprisen er høyere. Den svake kronekursen har derfor 
ført til større prishopp på elbiler enn på tradisjonelle biler. 

Tabell 1 og figur 5 viser at elbiler gjør det best i 
bilsegmentene med de minste bilene, og at det fortsatt 
selges flere fossile biler enn elbiler. Vi ser også at 
bilsegmentene med de største bilene utgjør over 60 prosent 
av bilsalget totalt, men bare 47 prosent av elbilsalget. For 
biler med fossilt drivstoff utgjør segmentene med de store 
bilene hele 75 prosent av salget.

Elektrisitet Fossil Alle drivstoff

Segment Antall Andel Antall Andel Antall Andel

Minibiler og småbiler 5 657 20 % 2 443 8 % 8 100 14 %

Kompaktklassen 9 568 34 % 5 177 17 % 14 745 25 %

Mellomklasse, større biler og 
kompakt SUV

5 583 20 % 12 850 42 % 18 433 31 %

Større SUV, luksus- og 
sportsbiler

7 680 27 % 10 266 33 % 17 946 30 %

SUM 28 488 100 % 30 736 100 % 59 224 100 %

Råd 1:

Pris før avgifter Moms Engangsavgift

Pris før avgifter

Figur 4: Hvordan virker avgiftene? 

Bevar momsfritaket lenge nok

Tabell 1: Bilsalget 1. halvår 2020 fordelt på bilsegmenter og drivstoff
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Figur 5: Bilsalget fordelt på segmenter, 1. halvår 2020

Kilde: Beregninger fra Norsk elbilforening basert på tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tabell 2 viser at det for mellomklasse og større biler er betydelig lavere elbilandel enn for små og kompakte biler. Utvalget 
av elbiler har vært lenge vært svært begrenset for de to kategoriene med de større bilene, men har bedret seg noe med en 
rekke nylanseringer i 2019 og 2020, med Tesla Model 3 som den mest solgte bilmodellen i fjor og Audi e-tron er den mest 
solgte av alle bilmodeller i år. 

Minibiler og småbiler

Kompaktklassen

Mellomklasse, større biler og kompakt SUV

Større SUV, luksus- og sportsbiler

ELBILER

5.583 9.568

5.657
7.680

FOSSILE BILER

12.850

5.17710.266

2.443

Segment 1. halvår 2019 1. halvår 2020

Minibiler og småbiler 33 % 70 %

Kompaktklassen 60 % 65 %

Mellomklasse, større biler og kompakt-SUV 46 % 30 %

Større SUV, luksus- og sportsbiler 31 % 43 %

Tabell 2: Elbilandel for ulike bilsegmenter

Finansdepartementet har vurdert konkurransesituasjonen 
for elbiler i sin midtveisrapport til EFTAs overvåkningsorgan 
ESA³ om fritaket for merverdiavgift for elbiler. Det kommer 
klart fram i midtveisrapporten at prisen på elbiler er 
mye høyere enn prisen på bensin- og dieselbiler uten 
avgifter. Dette gjelder for alle bilsegmenter. Videre viser 
Finansdepartementet til flere rapporter som alle viser at 
elbiler i Norge ikke vil være konkurransedyktige – uten 
moms og avgiftsfritak – før om flere år. I rapporten 
konkluderes det med at det derfor fremdeles er 
nødvendig med betydelige virkemidler for elbiler i Norge. 
Vi ser nærmere på konkurransesituasjonen for elbil i 

de ulike bilsegmentene nedenfor, med utgangspunkt i 
Finansdepartementets datagrunnlag og med samme 
inndeling i segmenter4.

Vi har benyttet de samme grunnlagsdataene for hvert 
segment fra Finansdepartementets midtveisrapport, altså 
pris uten avgifter, og hentet inn noen flere bilmodeller som 
sammenligningsgrunnlag. Vi har i tillegg beregnet hva 
prisen på elbilene ville vært med henholdsvis 6, 12 og 25 
prosent merverdiavgift. Til sammenligning har vi lagt inn 
de ulike moms satsene også for fossilbiler som betaler 25 
prosent merverdiavgift ved nybilkjøp.

³«Midterm review – zero rate VAT for electric vehicles» ble sendt av Finansdepartementet til EFTAs overvåkningsorgan ESA 1. juli 2020. https://
www.regjeringen.no/no/aktuelt/mva-fritaket-har-gitt-reduserte-priser-og-okt-ettersporsel-etter-elbiler/id2723509/
4Vegdirektoratet/OFV deler inn nye biler i 11 segmenter; minibiler, småbiler, kompaktklassen, mellomklassen, store biler, luksusbiler, flerbruksbiler, 
Opplysningsrådet for veitrafikken, SUV, sportsbiler og andre. FIN har i sin mid-term review delt inn fire segmenter. Minibiler og småbiler er slått 
sammen. Kompaktklassen er lik i de to inndelingene. Ettersom SUV-segmentet utgjør nesten halvparten (44 %) av alle registrerte biler i 1. kvartal 
2020, har FIN valgt å dele opp segmentet i to og fordelt bilene på de to segmentene med de største bilene. Kompakt-SUV er slått sammen med 
mellomklassen, flerbruksbiler, store biler, flerbruksbiler og andre, mens medium og stor SUV er slått sammen med luksusbiler og sportsbiler.

Kilde: Beregninger fra Norsk 
elbilforening basert på tall fra 
Opplysningsrådet for veitrafikken
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Minibiler og småbiler utgjør 14 prosent av nybilsalget, 
og elbilandelen i dette segmentet har økt fra 33 prosent 
i 1. halvår 2019 til 70 prosent i første halvår 2020. De 
første bilene som kom på markedet i Norge, var i dette 
segmentet. De norskproduserte bilmodellene Think og 
Buddy var fram til 2010 de eneste. Først sent i 2010 kom 
noen av de tradisjonelle bilprodusentene på markedet 
med elbilmodeller. Den første var Mitsubishi i-MiEV, samt 
søstermodellene Peugeot iOn og Citröen C-Zero som alle 
hadde et batteri på 16 kWh og en rekkevidde på 100 km5. 
Disse modellene som også er omtalt som «trillingene» er 
fortsatt på markedet, men selger relativt dårlig. Allerede i 
2013 solgte Volkswagen e-up! mer enn de tre til sammen. 
Fra og med 2015 og helt fram til i dag har Renault Zoe 
vært den mest solgte elbilmodellen i dette segmentet. Det 
er mange ulike elbilmodeller å velge mellom, og standard 
rekkevidde er i overkant av 200 km. Det finnes ingen 
ladbare hybridbiler i segmentet og det ble heller ikke solgt 
noen dieselbiler i dette segmentet i 1. halvår 2020. 

I dette segmentet er det allerede et godt utvalg av ulike 
elbilmodeller. I løpet av 2020 er det lansert en rekke nye 

modeller som Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Skoda Citigo 
e iV og Seat Mii electric og nye utgaver av Renault Zoe og 
Volkswagen e up!. Fiat har også varslet en ny utgave av 
Fiat 500e. Fellesnevneren er betydelig lengre rekkevidde 
enn tidligere modeller. 

Av figuren nedenfor ser vi at elbilene i dette segmentet 
er noe billigere enn bensinbilene fordi de er fritatt for 
merverdiavgift og engangsavgift. Dette gjelder spesielt for 
bilene som fortsatt har relativt begrenset rekkevidde, med 
tilhørende noe begrenset bruksområde. Elbilene med lang 
rekkevidde er i mange tilfeller en del dyrere enn tilsvarende 
bensinmodeller. En innføring av merverdiavgift på 6 prosent 
vil i snitt gjøre elbilene like dyre i utsalg som bensinbilene. 
Full merverdiavgift vil føre til at elbilene blir om lag 43 500 
kroner dyrere. Innføring av moms vil slå dårligst ut for de 
elbilene som har relativt lang rekkevidde, og allerede er 
dyrere enn bensinbilene. Dette gjelder for eksempel Opel 
Corsa-e og Peugeot e208, som begge har startpriser som 
er betydelig (opptil 52 000) høyere enn for sine rimeligste 
bensintvillinger, selv uten merverdiavgift. 

Figur 6: Minibiler og småbiler

Pris uten avgifter

Engangsavgift

Merverdiavgift 6%

Merverdiavgift 12%

Merverdiavgift 25%

Kilde: Beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening 
* Inkl. ikke-ladbar hybrid

5Rekkevidde beregnet ut fra amerikansk typegodkjenningen fra Environment Protection Agency (EPA) tilsvarer omtrent forventet 
realistisk rekkevidde og brukes for øvrig i rapporten.

Minibiler og småbiler
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Biler i kompaktklassen utgjør 25 prosent av nybilsalget i 
Norge, og elbilandelen i dette segmentet var 65 prosent i 
første halvår 2020. I 2011 kom Nissan Leaf på markedet 
som den første kompaktbilen. Med en forventet rekkevidde 
på 117 km og betydelig større lagringsplass enn de 
mindre bilene ble den en umiddelbar suksess. Allerede i 
2012 var Nissan Leaf den fjerde mest solgte bilmodellen 
i Norge i kompaktklassen. I 2013 og 2014 kom to direkte 
konkurrenter, BMW i3 og Volkswagen e Golf, som også raskt 
ble populære modeller. I 2018 utgjorde disse tre elbilene 
halvparten av salget i kompaktklassen i konkurranse med 
40 andre bilmodeller (hvorav åtte var andre elbiler). Alle 
modellene har fått større batteripakker i løpet av årene, og 
gjør det fortsatt bra i markedet. Toppmodellen til Nissan 
Leaf har i 2020 en rekkevidde på om lag 350 km, mens BMW 
i3 og Volkswagen e-Golf har om lag 250 km rekkevidde. 

I dette segmentet vil det komme flere nye elbilmodeller i nær 
framtid. For eksempel starter Volkswagen snart utlevering 
av ID.3, Citroën kommer med ë-C4, det nye merket Cupra 
med el-Born og Mazda med MX-30. 

Elbilene i kompaktklassen er også billigere enn bensin- og 
dieselbilene, så lenge de er fritatt for merverdiavgift og 
engangsavgift. Som for mini- og småbiler er det også 
her forskjeller innad i segmentet. Generelt er biler med 
begrenset rekkevidde billigere enn biler med lang rekkevidde. 
Med en innføring av merverdiavgift på 6 prosent vil elbilene 
i snitt fortsatt være billigere, men med en merverdisats på 
12 prosent vil de bli dyrere. Full merverdiavgift vil føre til at 
elbilene blir om lag 50 000 kroner dyrere. Ladbare hybrider 
i kompaktklassen koster om lag like mye uten avgifter som 
elbiler. I likhet med elbiler, betaler heller ikke ladbare hybrider 
engangsavgift i dette segmentet. Med full merverdiavgift blir 
elbiler dyrere enn ladbare hybrider.

Bensin og diesel*

Elektrisitet

Ladbar hybrid

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
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Figur 7: Kompaktklassen

Kilde: Beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening
* Inkl. ikke-ladbar hybrid

Kompaktklassen
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Mellomklasse, større biler og kompakt-SUV utgjør 31 
prosent av nybilsalget i Norge, og elbilandelen i segmentet 
gikk ned fra 46 prosent i 1. halvår 2019 til 30 prosent i 1. 
halvår 2020. Før 2018 var det bare Nissans varebil e-NV 200 
i dette segmentet. I 2018 kom Hyundai Kona som første 
kompakt-SUV-elbil. Den høye elbilandelen i 2019 skyldes 
at Tesla startet utleveringen av Model 3 etter å ha tatt imot 
reservasjoner siden 2016. Fire av de sju elbilmodellene som 
finnes i segmentet er kommet på markedet i 2020. Med 
unntak av e-NV 200, har elbilene rekkevidde fra i underkant 
av 400 km til over 500 km. 

I dette segmentet vil det komme en rekke nye modeller i 
løpet av kort tid, spesielt i mellomklassen/kompakt SUV. For 
eksempel starter Polestar i disse dager med utlevering av 
Polestar 2, Ford kommer med Mustang Mach-E, Tesla med 
Model Y, BMW med iX3, Volkswagen med ID.4, Audi med 
Q4 e-tron, og ikke minst kommer Skoda med Enyaq. Xpeng 
kommer også med Gx 520i.

Det er også varslet noen modeller som er i den større 
enden av spekteret, for eksempel Mercedes-Benz EQV. 
Opel, Toyota, Citroën og Peugeot har også varslet at de skal 
komme med personbilutgaver av sine kommende varebiler 
som er bygd på samme plattform. Det ser imidlertid ut til at 
utvalget av større biler vil være langt mindre enn for mindre 
modeller. 

I likhet med de andre segmentene er elbilene vesentlig 
dyrere uten avgifter enn bensin- og dieselbilene. Elbilene 
er imidlertid i snitt prismessig billigere både med seks og 
tolv prosent merverdiavgift, men konkurransesituasjonen 
påvirkes også av bruksulemper ved elbilene. Som i de 
andre segmentene er biler med kort rekkevidde generelt 
billigere enn biler med lang rekkevidde. De ladbare hybridene 
er til gjengjeld betydelig dyrere uten avgifter i dette 
segmentet. Bensin- og dieselbiler i dette segmentet har en 
engangsavgift på om lag 100 000 kroner, mens de ladbare 
hybridene har en engangsavgift rett i overkant av 10 000 
kroner. Med full merverdiavgift vil elbilene bli om lag 34 000 
kroner dyrere enn bensin- og dieselbilene i segmentet, men 
likevel over 100 000 kroner billigere enn de ladbare hybridene 
i utvalget. 

Selv om utvalget i dette segmentet utgjør over 69 prosent 
av totalsalget, så kan det være store forskjeller mellom 
bilmodellene i de ulike drivstoffklassene, noe som 
også gjelder de andre bilsegmentene. Det er dessuten 
store prisforskjeller mellom de ulike variantene av hver 
bilmodell, og Finansdepartementet har hentet ut tall fra 
innstegsmodellen for hver bilmodell.

Figur 8: Mellomklasse, større biler og kompakt SUV
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Kilde: Beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening
* Inkl. ikke-ladbar hybrid

Mellomklasse, større biler og kompakt SUV
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Dette segmentet utgjør hele 30 prosent av nybilsalget i 
Norge, og elbilandelen gikk opp fra 31 prosent i 1. halvår 
2019 til 43 prosent i 1. halvår 2020. Før 2018 var det bare 
Tesla som hadde elbiler i dette segmentet, med Model S 
fra 2013 og Model X fra 2016. I beregningsgrunnlaget har 
Finansdepartement tatt med alle de seks elbilene som 
finnes i segmentet, hvorav tre er definert som luksusbiler og 
har relativt beskjedne salgstall. Gjennomsnittsprisen, som er 
beregnet som et uveid gjennomsnitt, blir da også vesentlig 
høyere enn det faktiske gjennomsnittet for elbilene i dette 
segmentet.

Det er ventet noen få nye store elektriske SUV-modeller på 
markedet, for eksempel BYD Tang EV600D. Byton M Byte 
har også skapt mye blest med sin noe særegne tilnærming 
til interiør, men det ble nylig varslet at Byton setter hele 
selskapet på pause i seks måneder. Ellers kan nye aktører 
som NIO eventuelt også komme på det norske markedet, 
men dette er i skrivende stund usikkert. 

I dette segmentet er elbiler dyrere enn både bensin- og 
dieselbiler og ladbare hybrider. Elbilene i utvalget er tre 
ganger dyrere uten avgifter enn bensin- og dieselbilene, 

mens de ladbare hybridene er dobbelt så dyre som 
bensin- og dieselbilene. De store forskjellene skyldes i all 
hovedsak at bilene som finnes i segmentet ikke er direkte 
sammenlignbare på tvers av drivstoff. Utvalget dekker 83 
prosent av bilsalget. Elbiler er overrepresentert med 100 
prosent, mens de utvalgte modellene for ladbar hybrid og 
bensin og diesel er underrepresentert med henholdsvis 77 
prosent og 62 prosent av salget. I utvalget er det for ladbar 
hybrid tatt med 5 av 22 modeller i salg 1. halvår, mens for 
bensin- og dieselbiler er det tatt med 10 bilmodeller av totalt 
103 ulike modeller registrert solgt første halvår 2020. Dette 
er et stort segment med mange ulike bilmodeller å velge 
mellom blant fossile biler. Også for ladbar hybrid er det 
mange å velge mellom i ulike prisklasser. Foreløpig er det 
fortsatt få elbilmodeller i dette segmentet. Tallene gir likevel 
god informasjon om de mest populære bilmodellene for 
hvert drivstoff.

Selv med kjøpsfritak koster elbilene i segmentet over 
320 000 kroner mer enn bensin- og dieselbiler i samme 
segment. Med full moms ville de kostet 510 000 kroner mer. 

Kilde: Beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening
* Inkl. ikke-ladbar hybrid

Bensin og diesel*
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Større SUV, luksus- og sportsbiler

Figur 9: Større SUV, luksus- og sportsbiler
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På grunn av de store forskjellene mellom bilene i utvalget 
i dette segmentet har vi valgt ut noen sammenlignbare 
modeller for henholdsvis stor SUV og sportsbil. For 
fossile biler i de største segmentene er det mange flere 
utstyrsvarianter å velge mellom enn for de minste bilene, og 
innstegsvarianten er mindre representativ i forhold til hva 
folk velger å kjøpe. Det kan også være store prisvariasjoner 
innenfor hver bilmodell. 

I kategorien stor SUV, har vi sammenlignet Tesla Model X 
med Volvo XC90 som finnes både i ladbar hybrid og med 
dieselmotor. Figuren nedenfor viser at pris uten avgifter for 
Tesla Model X er 300 000 kroner høyere enn dieselvarianten 
av XC90, mens den ladbare varianten av XC90 har en pris 
uten avgifter på ca. 75 000 kroner mer enn dieselvarianten. 
Med full moms blir Model X den dyreste bilen, mens den 
ladbare hybridvarianten blir den desidert billigste fordi 
engangsavgiften er 200 000 kroner lavere enn den helt 
tilsvarende dieselbilen.

Kilde: Volvo, beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening

Det er ikke lett å finne sammenlignbare sportsbiler. Dette 
er en kategori med kun én elektrisk bil, Porsche Taycan, 
og mange av de fossile sportsbilene er svært kostbare 
luksusbiler. Taycan vil nok også oppfattes som en luksusbil 
av mange, og bilen fås i ulike utstyrsvarianter som koster 
fra om lag én million kroner til nærmere to millioner kroner. 
Porsche har ingen tilsvarende sportsbil som både finnes 
som ladbar-hybrid og konvensjonell bensin- eller dieselbil. 
Vi har derfor valgt å sammenligne innstegsmodellen til 
Porsche Taycan med Audi A7/S7, som fås både som ladbar 
hybrid (A7) og diesel (S7). 

Selv om dieselvarianten Audi S7 har en pris uten avgifter 
som er 120 000 kroner lavere enn den ladbare hybriden, er 
prisen på 1 118 600 kroner 160 000 kroner høyere enn den 
ladbare hybriden Audi A7 på grunn av de store forskjellene i 
engangsavgift mellom dem. 

Med full merverdiavgift blir Porsche Taycan den dyreste 
bilen av disse tre. Med et påslag på 240 000 kroner i 
merverdiavgift, ville prisen vært 1 200 000 kroner, om lag 
240 000 kroner mer enn den ladbare hybriden Audi A7 og 
om lag 80 000 kroner mer enn dieselbilen Audi S7.

Kilde: Audi, beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening

Figur 11: Sportsbil
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Det har kommet flere forslag til hvordan fritaket for 
merverdiavgift kan fases ut for elbil. I omtalen av segmenter 
ovenfor har vi vist hvordan ulike merverdiavgiftssatser 
på henholdsvis 6, 12 og 25 prosent vil slå ut i prisen for 
elbiler sammenlignet med ladbare hybrider og diesel- og 
bensinbiler i samme segment.

En annen mulig innretning enn gradvis innføring gjennom 
lavere satser, er å innføre merverdiavgift for de dyreste 
elbilene, for eksempel ved å ha merverdiavgift på det 
overskytende beløpet over en viss grense (nedenfor forkortet 
som «toppmoms»). Konkret er i den offentlige debatten 
foreslått å innføre toppmoms for eksempel på beløpet 
over 600 000 kroner. Per i dag, vil dette gjelde alle elbilene 
i segmentet med de største bilene, og ingen i de tre øvrige 
segmentene. Etter hvert som det kommer flere elbilmodeller 
på markedet, vil det komme elbiler som rammes av 
toppmoms også for de mindre bilene. De vil konkurrere med 
de mer eksklusive fossile bilene som fås i disse segmentene 

på markedet i dag. Det gjelder spesielt mellomklassebiler, 
store biler og kompakt-SUV. Nedenfor sammenligner vi 
toppmoms og flat moms for Audi e-tron i tillegg til Porsche 
Taycan og Tesla Model X, som vi ovenfor har sammenlignet 
med andre drivstoffvarianter. Vi har også valgt ut Audi A6 
som sammenlignbar modell med Audi e-tron. 

Uten merverdiavgift er en Audi E-tron 55 om lag 20 000 
kroner billigere enn en Audi A6. Innføring av toppmoms fra 
600 000 vil tilsvare en momssats på om lag fire prosent. Selv 
om det høres lite ut, så er det en økning på 26 500 kroner 
som vil vippe prisen over den tilsvarende dieselbilen. 

For de dyrere elbilene, Tesla Model X og Porsche Taycan, 
så vil prisen øke med 75 000 kroner og 90 000 kroner, som 
tilsvarer en gjennomsnittlig merverdiavgift på henholdsvis 
åtte og ni prosent. Dette vil innebære betydelig redusert 
konkurransekraft for disse elbilene.

Figur 12: Gradvis innføring vs. toppmoms

Kilde: Audi, beregninger fra Finansdepartementet og Norsk elbilforening
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Det er tydelig fra sammenligningene ovenfor at elbiler er 
mye mindre konkurransedyktige i segmentene med de 
største bilene. Vi ser at selv om de større bilene har lengre 
rekkevidde, så har elbilene lavere markedsandel. Selv om 
pris er viktig, så er det andre egenskaper ved elbiler som 
gjør at folk velger fossilbiler som både er dyrere i innkjøp 
og i drift. Vi må også huske på at førstegangskjøpere av 
elbil i tillegg til bilen må investere i en ladeboks til 15-20 000 
kroner. 

Den viktigste grunnen til at mindre biler har høyre elbilandel, 
er trolig at kort rekkevidde oppleves som et mindre problem 
for mange i disse segmentene, og at lang rekkevidde gjør 
elbilene dyre. For det første ser vi at de små og kompakte 
elbilene som selges i markedet har relativt kort rekkevidde 
(selv om den har økt med årene), og dess mindre bilene 
er dess kortere er rekkevidden. At forbrukerne er mindre 
opptatt av rekkevidde på de små bilene, skyldes at de brukes 
på en annen måte enn de større bilene. 

Samtidig er det viktig å huske på at en god del av de mindre 
bilene også er eneste bil i husholdningen. Da er det viktig at 
de har lang rekkevidde. Salgstallene viser at få biler i disse 
kategoriene har lang rekkevidde. Selv om beregningene i de 
mindre bilsegmentene i snitt viser at 6 prosent moms ikke 
gjør elbilene dyrere enn bensin- og dieselbiler, så vil et større 
batteri og lengre rekkevidde også øke prisen. For å sikte mot 
100 prosent utslippsfritt nybilsalg, er det nødvendig at disse 
mindre bilene også får lang rekkevidde. Det er derfor fortsatt 
for tidlig å innføre moms også for disse bilsegmentene. 

Av alle husstander i Norge som har bil, så har 40 prosent 
mer enn én bil. Det er i disse flerbilhusholdningene at 
elbilene tradisjonelt har gjort det godt i Norge. Det er også 
logisk at det oppleves som en mindre ulempe med kort 
rekkevidde, når husstanden har en annen bil med lengre 

rekkevidde i tillegg. De lange turene kan da gjennomføres 
med bilen med lang rekkevidde, og elbilen med kort 
rekkevidde kan forbeholdes bykjøring og kortere turer. Når en 
husstand har flere biler, velger de typisk en liten bil som «nr. 
to-bil». Med mindre behov for dyre batterier, så blir de små 
og kompakte elbilene mer konkurransedyktige. En liten elbil 
får også lengre rekkevidde enn en større elbil med samme 
batteristørrelse.

I husstandene med bare én bil og for «nr. 1-bil» i 
husstandene med flere biler, må elbilen ha flere egenskaper 
enn de som er nødvendig for «nr. 2-bilene». Bileierne ønsker 
å dekke mange ulike behov, og vil gjerne ha hengerfeste, 
stor bagasjeplass, plass til barneseter, lang rekkevidde og 
mulighet for montering av takboks. Lav rekkevidde eller liten 
bagasjeplass for «nr. 1-bil» medfører dermed større ulempe 
enn for «nr. 2-bilen». Det er først og fremst de største bilene 
som for mange forbrukere kan dekke alle disse behovene, 
og undersøkelser blant elbilister viser at elbilen foreløpig har 
betydelig mindre gjennomslag som nr. 1-bil. 

En annen viktig grunn til at elbiler gjør det mindre godt i de to 
bilsegmentene med de største bilene, er at utvalget av elbiler 
i disse segmentene er mye mindre. Det er først de seneste 
årene at det har kommet flere større elbiler å velge mellom. 
Det er få elbiler i disse segmentene som selges med kort 
rekkevidde, noe som tyder på at lang rekkevidde er viktig for 
salget. Dette gjør imidlertid at elbilene blir relativt mye dyrere 
enn tilsvarende bensin- og dieselbiler.

Innføring av moms vil ramme hardest for elbilene i de to 
segmentene med de største bilene, hvor elbilene i dag er 
minst konkurransedyktig. Altså elbiler med lang rekkevidde, 
som er familievennlige og som har stor bagasjeplass. Det 
er også i disse segmentene vi finner de fossile bilene som 
forurenser absolutt mest.

Elbilen er fortsatt ikke konkurransedyktig med merverdiavgift
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Sårbarheten for moms for de større elbilene gjelder både 
dersom man innfører en lav sats og en såkalt toppmoms på 
beløpet over 600 000 kr, siden mange av de store elbilene i 
realiteten koster over 700 000 kroner i dag. Det er for tidlig å 
innføre moms nå, og det vil påvirke konkurransesituasjonen 
negativt i en tid da den må styrkes for å nå 2025-målet. Vi 
må derfor starte med å øke avgiftene på de forurensende 
bilene, noe vi tar for oss i kommende kapitlene. Først etter 
at det er gjort, kan man etter hvert utrede en innfasing av 
moms, enten som en lav sats eller med en toppmoms.
Gjennomgangen av de ulike segmentene ovenfor viser 
at en for tidlig innføring av merverdiavgift for elbiler vil 
gjøre elbilene mindre konkurransedyktig. Det vil redusere 
markedsandelen i nybilsalget, og føre til flere fossile 
biler og høyere utslipp i mange år, hvis ikke biler med 
forbrenningsmotor først gjøres dyrere. 

Det er ingen grunn til å risikere å ødelegge det som 
møysommelig er bygd opp over mange år. Merverdiavgift 
for elbiler bør ikke innføres før elbilteknologien er 
konkurransedyktig, slik at vi unngår en tilbakegang i 
elbilsalget. Det er bakgrunnen for at Elbilforeningen 
mener man bør avvente innføring av en lav momssats til 
elbilandelen i nybilsalget er over 80 prosent av nybilsalget i 
alle bilsegmenter.

Det er ingen grunn til å risikere å 
ødelegge det som møysommelig 
er bygd opp over mange år. 
Merverdiavgift for elbiler bør ikke 
innføres før elbilteknologien er 
konkurransedyktig, slik at vi unngår 
en tilbakegang i elbilsalget.

I debatten om avgifter på elbil, har hensynet til statens 
inntekter stått sentralt (proveny). Det er da verdt å huske 
på at det ikke bare elbiler som bidrar til lavere inntekter fra 
kjøpsavgiftene. Det er fullt mulig å øke inntektene ved å 
justere skatter og avgifter som i dag gir rabatt på kjøp av 
bensin- og dieselbiler og ladbare hybrider, både gjennom 
kraftig momsrabatt i leasingmarkedet for alle fossile biler 
og den lave engangsavgiften på biler med lave registrerte 
utslipp. Da kan man også påvirke konkurransesituasjonen 
i nullutslippsbilenes favør. Dette skal vi se på i kapitlene 
nedenfor.

Konkurransedyktig pris opp mot bensin- og dieselbiler er ikke i seg selv nok for å få alle 
til å velge elbil. Det er fremdeles utfordringer knyttet til rekkevidde og lading. Det viser 
Norsk elbilforenings store spørreundersøkelse «Elbilisten 2020». Resultatene fra årets 
undersøkelse synliggjør at bedre elbiler med lengre rekkevidde har ført til en liten nedgang 
i rekkeviddeangsten hos elbilistene, men likevel så oppgis rekkeviddeangst som en av de 
største ulempene med å ha elbil. 22 prosent oppgir rekkeviddeangst som en av de største 
ulempene med å ha elbil og 13 prosent opplever ofte rekkeviddeangst. Ulempen med 
manglende rekkevidde er også den største barrieren blant de som ikke har eller ønsker å 
kjøpe elbil. Ifølge undersøkelsen «Elbilbarometeret», som Norsk elbilforening har gjennomført 
sammen med Opinion på et representativt utvalg av befolkningen, så oppgir 19 prosent 
manglende rekkevidde som den viktigste årsaken til at de ikke vil kjøpe elbil neste gang de skal 
kjøpe bil.

Resultatene fra Elbilisten viser også ulike utfordringer knyttet til lading. En av fire oppgir 
tidkrevende lading og dårlig dekning av hurtigladere blant de største ulempene med å ha 
elbil.  Frykt for kø og ladere som ikke virker kan føre til «ladeangst» hos elbilistene. 16 prosent 
oppgir at de ofte opplever ladeangst. En spørreundersøkelse i forbindelse med sommerferien 
2020 viser at kort rekkevidde og ladekø var de viktigste årsakene til at mange elbilister valgte 
å kjøre bensin- eller dieselbil på ferie, i stedet for elbil. I tillegg til utfordringer med lading og 
rekkevidde, så er det også andre aspekter ved elbilen som oppleves som ulemper. 17 prosent 
oppgir for lite plass i bilen og vanskeligheter med å bruke elbil som eneste bil i husholdningen 
blant de største ulempene. 26 prosent oppgir at de har latt elbilen stå, selv om de egentlig 
trengte den, på grunn av manglende hengerfeste. 
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Elbiler har hatt fritak for merverdiavgift siden 2000, og 
fritaket har vært et av de viktigste virkemidlene for å få økt 
salg av elbiler. Med en merverdiavgiftssats på 25 prosent, 
gir dette i utgangspunktet en betydelig konkurransefordel for 
elbiler i nybilmarkedet.

I praksis er det likevel bare 30 prosent av nye fossilbiler som 
betaler full merverdiavgift. På grunn av gunstige skatteregler 

betaler biler med utslipp bare 9-12 prosent merverdiavgift 
hvis de leies ut som leasingbiler og firmabiler de første fire 
årene. Denne fordelen er så stor at det er billigere å lease 
fossilbiler enn å eie dem selv, til tross for at leasingselskapet 
er et fordyrende mellomledd mellom bilselger og bilkunde. 
Så langt i 2020 er leasingandelen for nye bensin- og 
dieselbiler på hele 70 prosent. 

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

Som figur 14 viser, er den lave andelen elbiler i 
leasingmarkedet en av de største barrierene for å nå 
2025-målet . Om lag halvparten av nye biler blir leaset, og 
elbiler konkurrerer betydelig dårligere i leasingmarkedet enn 
i markedet for privat bilkjøp med en nåværende andel på kun 
31 prosent. 

Figuren viser den elektriske andelen av personbilsalget til 
henholdsvis privatpersoner og næringskunder. 
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken per første halvår 
2020.
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Råd 2:

Figur 14: Leasingmarkedet henger etter på elbilandel

Figur 13: Andel av nye fossilbiler som er leasing- eller firmabiler



20

Nye biler som kjøpes inn for leasing, enten for privatleasing 
eller i en firmabilordning, brukes på akkurat samme måte 
som en bil som kjøpes for privat eie. Skattereglene gjør at 
firmaet som leaser ut bilen kan trekke fra merverdiavgiften. 
Den som leaser bilen, må imidlertid betale merverdiavgift 
på det månedlige leasingbeløpet som finansierer verditapet 

på bilen. Etter fire år kan leasingselskapet selge bilen i 
bruktmarkedet uten å betale merverdiavgift på restverdien 
av bilen. Dette til tross for at innbetalt moms gjennom 
innbetaling på månedsbeløpene da på langt nær har nådd 
25 prosent. 
Følgende regneeksempel synliggjør dette:

Privatkjøpsmarkedet Privatkjøp Leasingmarkedet

Pris uten avgifter 403 289 403 289

Engangsavgift 17 989 17 989

Moms 25 % 100 822 Blir refundert

Pris i markedet 522 100 421 278

Restverdi etter fire år 261 050 261 050

Verditap etter fire år 261 050 160 228

Innbetalt moms etter fire år 100 822 40 057

Faktisk momssats 25 % 9,9 %

Momstap for staten 0 60 765

Tabellen viser et regneeksempel med en Mitsubishi 
Outlander ladbar hybrid, som koster 522 100 inkludert 
merverdiavgift ved privat kjøp. Bilen kan selges med et 
verditap på om lag halvparten etter fire år. Et leasingselskap 
som får refundert merverdiavgift, betaler bare 421 300 
kroner for den samme bilen, og kan selge den igjen som 
bruktbil fire år etterpå for samme beløp som en privatperson 
som har betalt full merverdiavgift, altså 261 050 kroner. Det 
betyr et verditap for leasingselskapet på bare 160 200 kroner 
(i motsetning til verditapet på 261 050 ved privat kjøp, der 
også innbetalt merverdiavgift på 100 800 kroner er en del av 
tapet). I løpet av leasingperioden har riktignok kunden betalt 
merverdiavgift hver måned for det månedlige leiebeløpet 
tilsvarende verditapet på 160 200, men det er bare på 40 000 
kroner og dermed betydelig lavere enn ved privat kjøp.

Dersom vi ser på samlede innbetalinger av merverdiavgift 
på de månedlige leasingbeløpene, kan man beregne at 
totalt innbetalt moms er i størrelsesorden 9-12 prosent 
av kjøpssummen. Variasjoner kan skyldes forskjeller i 
kostnader knyttet til leasing. Særlig lav innbetaling av samlet 

moms i leasing har de ladbare hybridene, noe som skyldes 
at leasingselskapene har lavere verditap på disse bilene på 
grunn av lav engangsavgift.

Staten går anslagsvis glipp av om lag 2-3 milliarder kroner 
i proveny fra merverdiavgift hvert år på grunn av denne 
ordningen, dersom man beregner at de anslagsvis 40 000 
bilene med avgift i leasingmarkedet i 2020 i realiteten betaler 
under halv moms.

Vi foreslår å fjerne skattehullet i leasingmarkedet for biler 
på fossilt drivstoff ved å innføre moms på restverdi for biler 
som tidligere har fått refundert innbetalt moms. Dette er 
vanlig i andre land, som f.eks. Storbritannia. I likhet med i 
Norge har Storbritannia heller ikke moms for kjøp og salg 
i annenhåndsmarkedet. Men i motsetning til i Norge må 
leasingselskapene i Storbritannia betale moms når de 
selger bilen i annenhåndsmarkedet6. Alternativt kan man 
øke avskrivningsperioden for biler som blir leaset og øke 
omregistreringsavgiften.

Urimelige skatteregler for leasing- og firmabiler

Tabell 3: Skatterabatt ved leasing – eksempel Mitsubishi Outlander

6https://www.gov.uk/vat-vehicle-sales>. 
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Engangsavgiften for kjøp av nye biler har vært en sentral 
del av det norske bilavgiftssystemet i mange tiår. Elbiler 
fikk fritak for engangsavgift allerede i 1991. I 2018 foreslo 
regjeringen å gjeninnføre engangsavgiften for elbiler, men 
forslaget ble ikke vedtatt. Fritaket bidrar til at elbiler er 
konkurransedyktige i nybilsalget på tross av at de fremdeles 
er dyrere i produksjon enn bensin- og dieselbiler.

I 2007 ble CO2-utslipp innført som en del av 
beregningsgrunnlaget for fastsettelse av engangsavgiften, 
for å vri salget av bensin- og dieselbiler i retning av lavere 
utslipp. I 2011 ble også NOx-utslipp innført som en del av 
beregningsgrunnlaget, for å bidra til bedre luftkvalitet

I dag beregnes altså engangsavgiften ut fra vekt på bilen, 
samt CO2- og NOx-utslipp, hvorav vekt og CO2-utslipp har 
progressive satser, mens NOx-utslipp er en flat sats per mg/
km.

Kombinasjonen av kraftfull elbilpolitikk og omlegging 
til utslippsbasert engangsavgift har ført til en betydelig 
reduksjon av registrerte CO2-utslipp fra nye personbiler, fra 
om lag 180 g/km i gjennomsnitt i 2001 til 60 g/km i 2019. 

Engangsavgiften beregnes med utgangspunkt i registrerte utslipp fra bilen. Utslippsnivået fastsettes 
gjennom en test av hver enkelt bilmodell. Denne testen gjøres på europeisk nivå ut fra et bestemt 
kjøremønster. Alle bilmodeller må ta testen for å godkjennes for salg i EU og Norge. Det har vært 
store svakheter ved testen som er brukt (NEDC), og dette har ført til et økende avvik mellom de 
registrerte utslippene og de faktiske utslippene fra kjøring. I en rapport fra International Council on 
Clean Transportation (ICCT, 2017), sammenstilles en rekke ulike målinger av faktiske utslipp, som i 
gjennomsnitt viser at avviket har økt til 42 prosent i perioden 2001-2016. Den store reduksjonen i CO2-
utslippet fra nye biler med utslipp er med andre ord i stor grad kun på papiret. Det er derfor laget en ny 
testmetode (WLTP) som gir noe høyere registrerte utslipp som er nærmere faktiske utslipp. 

Styrk miljøprofilen i engangsavgiften

Råd 3:

NEDC WLTP

CO2CO2
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Tabell 4: Gjennomsnittlig utslipp og innbetalt engangsavgift 2020 
(innbetalinger fra januar til april)

Gjennomsnitt

Drivstoff CO2-utslipp Engangsavgift

Bensin og diesel, utenom hybrider 165 151 033

Hybrid, ikke-ladbar 121 78 179

Ladbar hybrid 47 29 932

Elektrisitet 0 0

Kilde: Beregninger fra Elbilforeningen 
basert på tall fra Opplysningsrådet for 
veitrafikken per januar-april 2020.

Figur 15: Gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler (2020-kroner)

2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Biler ilagt engangsavgift Inkludert elbiler

Siden engangsavgiften beregnes med utgangspunkt i 
registrerte utslipp så har den gamle testmetoden (NEDC) 
medført betydelig reduserte inntekter til staten fra bensin- og 
dieselbiler, fra et nivå på 160 000 kroner pr. bil i 2006, til kun 
97 000 pr. bil så langt i 2020. Da man byttet til ny testmetode 
(WLTP), ønsket staten å holde inntektene fra avgiften på 
samme nivå. Det betyr at avgiftsreduksjonene bilene har 
oppnådd i test i årene uten nevneverdige reelle endringer i 
faktiske utslipp, blir permanente.

Ser vi nærmere på biler med ulike drivstoff, er det betydelig 
forskjell i nivået på engangsavgiften. Som tabell 4 viser, 
betaler konvensjonelle bensin- og dieselbiler i gjennomsnitt 
151 000 kr i engangsavgift. Hybridbiler har lave registrerte 
utslipp og får dermed betydelig lavere engangsavgift med 
det norske avgiftssystemet. En ikke-ladbar hybrid betaler om 
lag halvparten av det en konvensjonell bensin- eller dieselbil 
gjør, mens en ladbar hybrid bare betaler en femtedel selv 
om de i snitt veier 450 kg mer enn konvensjonelle bensin- og 
dieselbiler. Dette skyldes at ladbare hybrider har et kraftig 
fradrag i engangsavgiften, noe vi omtaler nærmere nedenfor.

Kilde: Finansdepartementet
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Økte kjøpsavgifter på nye bensin- og dieselbiler som 
slipper ut klimagasser, vil forsterke miljøsatsingen og 
klimagasskuttene i transportsektoren, og er nødvendig for 
å nå 2025-målet. Norge er det fremste eksempelet på at 
kjøpsavgifter fungerer i miljøpolitikken, fordi det påvirker 
forbrukeren i det kjøpsbeslutningen tas. Derfor kan man 
bruke engangsavgiften til å styrke konkurransekraften til 
nullutslippsbiler.  

Elbiler er fremdeles dyrere i produksjon. Før man vurderer 
innfasing av flere avgifter på elbiler i form av en lav sats 
på moms, må elbilenes konkurransekraft mot bensin- og 
dieselbilene bedre seg. Dette vil skje ved at teknologisk 

utvikling gjør elbilene billigere å produsere og bedre i bruk, og 
ved å styrke miljøprofilen i engangsavgiften. 

En skjerpet miljøprofil i engangsavgiften kan gjøres 
på følgende måte: I statsbudsjettet for 2021 settes 70 
gram/km som første innslagspunkt i engangsavgiftens 
CO2-komponent, tilsvarende gjøres det samme for 
innslagspunktet for CO2-rabatt. Dette vil gjøre alle biler som 
slipper ut 87 gram eller mer 13 000 kroner dyrere. I tillegg 
bør man øke alle CO2-satsene i engangsavgiften med 20 
prosent. Det vil gi følgende utslag i kombinasjon med det 
endrede innslagspunktet:

• En bil som har 85 gram CO2-utslipp vil  
få om lag 16 000 kr mer i engangsavgift.

• En bil som har 120 gram i registrerte  
CO2-utslipp vil få om lag 21 000 kr mer  
i engangsavgift.

• En bil som har 155 gram i registrerte  
CO2-utslipp vil få vil få om lag 27 000 kr  
mer i engangsavgift.

• En bil som har 225 gram i registrerte  
CO2-utslipp vil få om lag 59 000 kr  
mer i engangsavgift.

Skjerpe satsene for CO2 i engangsavgiften

Deretter må miljøprofilen i engangsavgiften styrkes 
ytterligere over flere år for å berede grunnen for gradvis 
innføring av merverdiavgift på elbil og samtidig styrer mot 
100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025. Hvor stor videre 
skjerpelse i miljøprofilen i engangsavgiften som må til 
for å ivareta konkurransekraften til elbiler fram mot 2025, 
avhenger av den teknologiske utviklingen.

16.000,-

21.000,-

27.000,-

59.000,-
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2020 lå an til å bli det virkelig store gjennombruddet for elbil 
i Norge med over 50 prosent markedsandel første kvartal. 
Økt utvalg av elbiler og skjerpede miljøkrav fra EU rettet mot 
bilindustrien virket positivt sammen med norsk elbilpolitikk. 
Nedstengningen som følge av koronakrisen førte til et fall i 
det generelle nybilsalget, og salget av elbiler falt mer enn for 
biler med utslipp. Til tross for en nedgang i totalsalget på 24 
prosent i første halvår 2020, ble det solgt langt flere ladbare 
hybrider i første halvår 2020 enn tilsvarende periode i 2019. 
Markedsandelen for ladbare hybrider har økt til nesten det 
dobbelte, fra 11 prosent i 2019 til 20 prosent i 2020. Så langt 
i år er det solgt omtrent like mange ladbare hybrider som 
konvensjonelle bensin- og dieselbiler. Overgangen til ny og 
mer realistisk målemetode i WLTP ser ut til å ha slått gunstig 
ut for de ladbare hybridene.

Ladbare hybrider er i økende grad i direkte konkurranse med 
elbiler i nybilsalget. Ladbare hybrider går også på fossilt 
drivstoff deler av tiden, men med store variasjoner mellom 
de ulike modellene og ikke minst avhengig av bruksmønster. 
Ladbare hybrider er helt avhengig av at sjåføren lader så ofte 
som mulig. I mange tilfeller vil utslippene fra ladbare hybrider 
være høyere enn tilsvarende modeller uten lademulighet hvis 
bilene ikke lades. Det er bare med nullutslippsbiler vi kan 
være helt sikre på utslippskutt. 

Med lavere utslipp enn de rene bensin- og dieselbilene 
har de ladbare hybridene bidratt til å nå målsettinger om 
lavere registrerte utslipp på nye biler (85-gramsmålet), 
og har fungert som en broteknologi til nullutslipp. Nå 
er 85-gramsmålet nådd og det nye målet for 2025 om 
nullutslipp i nybilsalget gir ikke rom for ladbare hybridbiler. 
Det siste året har salget av ladbare hybridbiler omtrent 
doblet seg, mens salget av elbiler har stagnert. Dagens 
bilavgifter legger til rette for at ladbare hybrider øker videre 
på bekostning av elbilsalget. 

Stortinget har et mål om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget 
i 2025. Vi bør derfor se på hvordan vi kan innrette 
engangsavgiften på ladbare hybrider med tanke på å nå 
målet. Vi skal i årene framover gå fra lavutslipp til nullutslipp. 
Det er liten grunn til at Norge skal bremse elbilsatsingen 
til fordel for ladbare hybrider, så her bør miljøprofilen i 
avgiftssystemet styrkes slik at elbiler kan fortsette veksten.

Ladbare hybrider har i dag en kraftig skatterabatt 
i engangsavgiften, både i CO2-komponenten og i 
vektkomponenten hvor ladbare hybrider har et særskilt 
fradrag. Dersom bilen er registrert med elektrisk rekkevidde 
på minst 50 kilometer eller mer får den full uttelling på 
rabatten i vektkomponenten. Dette gjøres ved at man 
reduserer vekten på bilen med 23 prosent før man starter 
utregningen av avgiften. Har bilen kortere rekkevidde enn 50 
km får man fremdeles rabatt, men den blir avkortet. Siden 
vektkomponenten ikke er lineær, men tvert om progressiv 
med flere innslagspunkt og ulike satser for ulike intervaller, 
så gjør et slikt fratrekk i vektgrunnlaget at man i praksis 
kutter i den dyreste enden av avgiften.

Fra januar til april 2020 ble det solgt om lag 7 700 ladbare 
hybrider, med en snittvekt på 1925 kg. Til sammenligning ble 
det solgt 8 200 konvensjonelle bensin- og dieselbiler med en 
snittvekt på 1480 kg.  Rabattene som ladbare hybrider får i 
engangsavgiften gjør at de i snitt bare betaler en femtedel av 
hva konvensjonelle bensin- og dieselbiler betaler selv om de i 
snitt veier 450 kg mer. 

Rabattene for ladbare hybrider ble innført for å fremme 
lavere utslipp også for de bilene som er ikke rene elbiler. Nå 
oppnår svært mange ladbare hybrider stor eller full uttelling 
på rabatten, og dette tydeliggjør at systemet er modent 
for endring for å ta høyde for den teknologiske utviklingen, 
samt gi de rette insentivene for å velge nullutslipp framfor 
lavutslipp. 

Det er bra om avgiften på ladbare hybrider signaliserer at 
man premierer god rekkevidde og forbedring av rekkevidden 
for at full rabatt skal gis. Dagens system stiller lave krav for å 
få fullt utslag i vektrabatten.
Det gunstige skatteregimet for ladbare hybrider betyr store 
tap i statens inntekter fra engangsavgiften. Dersom man 
legger til grunn at det i 2020 vil selges om lag 24.000 ladbare 
hybrider, utgjør dette om lag 2,9 mrd. kroner i inntektstap for 
staten på årsbasis.

Kravet for at ladbare hybrider skal få fullt utslag i 
vektrabatten i engangsavgiften bør økes fra dagens 50 km 
til 100 km elektrisk rekkevidde. På denne måten kan 
avgiftssystemet fremme teknologisk utvikling, og man peker 
samtidig fram mot 2025-målet da alt nybilsalg skal være 
nullutslipp.

Ladbare hybrider
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Salget av elektriske varebiler ligger langt bak 
personbilsalget. Elvarebilenes salgssandel er pr nå 7 prosent, 
mot nær 50 prosent for personbiler. Modellutvalget på lette 
elektriske varebiler er nå økende. Da må avgiftene også 
innrettes slik at næringslivet vil ta dem i bruk. Det er ikke 
lenger noen grunn til å skjerme varebiler fra CO2-skattlegging 
i engangsavgiften. Man bør derfor starte en opptrapping 
mot lik beregning av engangsavgiften for varebiler som for 
personbiler, altså fjerne rabatten i CO2-komponenten for lette 
varebiler. En utfasing av denne rabatten kan gjøres over flere 
år.

Momsfritaket på elbil fungerer i liten grad for lette varebiler 
eid av bedrifter, siden bedriftene uansett kan avskrive 
momskostnadene. Det må derfor brukes supplerende 
virkemidler for å fremme lette varebiler. To virkemidler som 
bør brukes er å bedre støtteordningen til lette varebiler 
hos Enova, og dessuten sikre at bompengefritaket for 
nullutslippsvarebiler må forlenges til de utgjør minst 25 
prosent av varebilpasseringene i bompasseringer lokalt, og 
halv pris bør ikke innføres før de utgjør minst halvparten av 
varebilpasseringene.  

Lette varebiler
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Oppsummert: 

Slik skal vi nå 2025 målet
Fritak for engangsavgift og merverdiavgift har vært 
hovedpilarene i den norske elbilpolitikken, og vurderes av 
norske elbilister som de to viktigste elbilfordelene. En sentral 
del av elbilpolitikkens suksess er at de viktigste virkemidlene 
har vært stabile over lang tid, og økte salgsandeler har 
så kommet når stadig flere elbilmodeller har kommet 
på markedet. I hele perioden med kraftig opptrapping i 
elbilsalget, har fritaket for kjøpsavgifter stått fast.
En hovedkonklusjon i denne rapporten er at man bør være 
svært forsiktig med å endre den virkemiddelbruken som 
man vet virker før man vet at konkurransesituasjonen tillater 
det. Elbil en ny teknologi, som er ukjent for mange, og 
infrastrukturen er fortsatt mangelfull. Elbil forutsetter også 
for de fleste tilgang til lading der man bor. Dette påvirker 
konkurransen. 

Bruksegenskapene ved bilen, slik som rekkevidde, 
hengerfeste og plass til bagasje og barneseter, er også 
viktige. De billigste elbilene mangler mange av disse 
egenskapene. Analysen viser at det er for tidlig å innføre 
moms på elbiler nå, og at elbilene konkurrerer prismessig 
dårligst hos forbrukere som etterspør større biler og biler 
med lang rekkevidde. Egenskaper som bagasjeplass og 
rekkevidde blir bare viktigere de kommende årene fordi 

elbilistene i økende grad vil være forbrukere som har elbilen 
som sin eneste bil. 

For å nå målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg 
for person- og lette varebiler innen 2025, må fritaket for 
merverdiavgift for nullutslippsbiler beholdes til elbilene 
er konkurransedyktig i alle segmenter. Innføring av en lav 
momssats kan tidligst vurderes innført når elbilens andel 
av nybilsalget når 80 prosent på helårsbasis. Endringer i 
avgiftssystemet for elbiler må utredes, varsles i god tid, være 
stegvis og baseres på elbilens markedsandel. Endringer må 
sikre nullutslippsbilenes konkurransedyktighet ved å innføre 
tilsvarende økning i avgift for fossile biler.

Dersom man avvikler momsfritak på kjøp av elbil for tidlig, 
vil det kunne bety en kraftig oppbremsing av elbilsalget 
og færre mer pris- og familievennlige elbiler med lang 
rekkevidde på markedet. Dette vil forhindre at elbil blir for alle 
uansett bosted og inntekt. Det er også verd å minne om at 
det mest sannsynlig vil være tyngre å overbevise «de siste» 
som skal ta steget å velge elbil og at insentiver derfor blir 
ekstra viktig for denne gruppen. Klimakur 2030 slår klart fast 
at for å nå 2025-målet, må man styrke virkemidlene. Ensidig 
innføring av moms for elbiler vil gjøre det motsatte.  

Konsekvensene ved for tidlig innføring 
av moms på elbil vil bety at: 

• Målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025 ikke nås.

• Elbilmarkedet svekkes betydelig, særlig for større elbiler og biler med lang 
rekkevidde og som er distrikts- og familievennlige. 

• Fremtidens bruktbilmarked vil i mindre grad kunne tilby elbiler med god 
bagasjeplass, plass til barneseter og med tilhengerfeste, slik mange forbrukere 
etterspør.

• Norge ikke når klimamålene som er satt fordi bensin- og dieselbiler vil vinne 
markedet i de store bilklassene.

2020
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Før man vurderer en gradvis innfasing av noen avgifter 
på elbil, må elbilens konkurransekraft mot bensin- og 
dieselbilene bedre seg. Dette kan skje ved at teknologisk 
utvikling og større produksjonsvolum gjør elbilene billigere 
å produsere og bedre i bruk. Før man vurderer innfasing av 
noe merverdiavgift på elbil, må man dessuten gjøre noen 
politiske grep for å bedre konkurransesituasjonen mot 
bensin- og dieselbilene. Først må man fjerne de urimelige 
avgiftsfordelene som bensin- og dieselbiler med utslipp har. 
Særlig gjelder dette den betydelige skatterabatten for biler 
på fossilt drivstoff som leases og den lave engangsavgiften 
for ladbare hybridbiler med kort rekkevidde. I tillegg må 
man skjerpe miljøprofilen på engangsavgiften på biler med 
utslipp.

Elbiler konkurrerer dårligere i leasingmarkedet med en 
markedsandel på bare 31 prosent. Færre nye elbiler solgt i 
leasingmarkedet betyr høyere utslipp totalt og et dårligere 
bruktbilmarked for elbiler. Nybilsalget vil fremdeles ha store 
utslipp hvis ikke skattehullet i leasingmarkedet tettes, og 
dette er en av de største barrierene for å nå 2025-målet. 
De gunstige reglene for merverdiavgift for biler med utslipp 
i leasing- og firmabilmarkedet betyr at staten går glipp av 
anslagsvis 2-3 milliarder kroner i året.

Videre må miljøprofilen i engangsavgiften skjerpes gjennom 
å øke CO2-satsene, for å styrke konkurransekraften 
til nullutslippsbiler. Fritaket for engangsavgift for 
nullutslippsbiler bør gjøres varig for å opprettholde insentivet 
til å velge elbil.

For å styre 
mot Stortingets 
2025-mål må de ladbare 
hybridene fases ut av nybilsalget 
innen få år, siden disse bilene også bruker fossilt drivstoff. I 
2020 har man sett tendenser til at ladbare hybrider har vært 
i direkte konkurranse med elbilene i nybilsalget. De gunstige 
avgiftsordningene til ladbare hybrider betyr tapte inntekter 
til staten på anslagsvis 2,9 milliarder kroner hvert år. Det er 
viktig at avgiftssystemet framover innrettes slik at man går 
fra lav- til nullutslipp.

Kravet om rekkevidde for at ladbare hybrider skal få fullt 
fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften, bør økes 
fra dagens 50 km til 100 kilometer WLTP-rekkevidde på 
elektrisk drift. Det vil gi en mer treffsikker avgift som er 
teknologidrivende og være i tråd med målet om å fase ut 
salget av ladbare hybrider og gå over på elbil mot 2025.

2025-målet om utslippsfritt nybilsalg gjelder også lette 
varebiler. Til tross for bedret konkurransesituasjon, gjør 
elvarebilene det dårlig i markedet med en markedsandel 
på bare 7 prosent. Nyttekjøretøy med forbrenningsmotor, 
som lette varebiler, må ilegges derfor samme engangsavgift 
som personbiler. Gode nullutslippsalternativer er her 
allerede for disse segmentene, og blir stadig flere. Da må de 
forurensende alternativene avgiftsbelegges på samme måte 
som personbiler slik at de velges bort.
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