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2020 var et 
år preget av korona, 

men det var også et godt 
år for elbilutviklingen og vår 

medlemsvekst. Det var året vi fylte 
25 år, og vi ble landsdekkende med 

lokalforeninger i alle fylker. Vi nådde 
50 prosent elbilandel i nybilsalget – 
og næringslivet i Norge og Europa 

våknet og ville satse på elbil for 
alvor.

Styret i Norsk elbilforening
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Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk 
mobilitet til beste for klima og miljø.
Året 2020 har for Elbilforeningen som for alle andre vært temmelig preget av koronapandemien, men 
sett under ett har det gått bedre enn man kunne frykte. Faktisk har mye gått veldig bra! 

Årsberetning 2020 for Norsk elbilforening

• Ved utgangen av 2020 hadde foreningen økt 
medlemstallet med i underkant av 10.000 
sammenlignet med samme tid året før, og 
hadde ved årsslutt 88.500 medlemmer.

• I 2020, samme år som Elbilforeningen feiret 
sitt 25-årsjubileum, kunne vi for første gang 
telle 14 lokalforeninger, da Sogn og Fjordane 
elbilforening formelt ble stiftet. Dermed er vi 
for første gang landsdekkende.

• 2020 var året for milepæler: Mer enn hver 
tiende personbil i Norge var nå elektrisk, og 
elbiler utgjorde over halvparten av nybilsalget

• Covid-19 førte dessverre til avlysninger av 
flere store fysiske arrangementer – selv 
om vi heldigvis fikk gjennomført desto flere 
digitale arrangementer.

• En høyst fysisk markering av 25-årsfeiringen 
var likevel at vi ga ut jubileumsbok: «Et norsk 
eventyr – Norsk elbilforening i 25 år».

• 2020 har vært preget av mange politiske 
seire for Elbilforeningen og mange gode 
forbedringer for elbilister i hele landet.

• Sommeren 2020 ble den store 
elbilsommeren for nordmenn, og elbilstoff 
fikk generelt stor oppmerksomhet i norske 
og internasjonale medier. Norsk elbilforening 
var en viktig kunnskapsbase for media, 
elbilmarkedet og elbilpolitikken i hele 2020.

• Vi har gjennomført flere elbiltester og 
medlemsundersøkelser enn noensinne, og levert 
omfattende rapporter rettet mot myndigheter og 
andre nøkkelaktører innen elektrisk mobilitet.

• Elbilforeningen opplevde betydelig 
etterspørsel etter tjenester vi leverer, både 
fra borettslag som ville ha laderådgivning 
og fra kommuner som ønsket hjelp med 
elektrifisering.

• Gjennom året har et eget organisasjonsutvalg 
nedsatt av hovedstyret jobbet med å finne 
fram forslag til hvordan vi kan videreutvikle og 
styrke organisasjonen. Lokalforeningene har 
bidratt aktivt inn i dette arbeidet.

• 2020 var året da byggingen av 
hurtigladenettverket i Finnmark og Nord-Troms 
endelig startet, og det har aldri blitt bygd så 
mange hurtigladere på ett år før – men fortsatt 
er vi et godt stykke fra å dekke behovet.

Norsk elbilforenings hovedmål er 
formulert under følgende fem områder: 

Attraktivt 
medlemskap

Elbilpolitikk 
for en framtid
 uten eksos 

og støy

Kunnskap og 
formidling

Aktive 
lokalforeninger

Internasjonalt 
bidrag
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Politisk påvirkning 

Elbilforeningen har hatt om 
lag 30 politiske lobbymøter 
med stortingspolitikere og 
regjering. Vi har svart på seks 
høringsuttalelser og sendt innspill 
til alle partiers programmer for 
kommende stortingsperiode, 
samt statsbudsjett, krisepakker og 
lignende.

Året startet med at den store 
statlige utredningen Klimakur 2030 
ble lagt frem. Utredningen viste at 
elbil har et svært stort potensial 
for å kutte klimagassutslipp i 
Norge, og pekte på behovet for 
ladeinfrastruktur for å realisere 
rask elektrifisering av veitrafikken. 
Elbilforeningen har fulgt opp 
utredningen gjennom innspill til 
Klimameldingen og arbeid med ny 
nasjonal transportplan. 

I august lanserte vi rapporten 
«Elbil for alle: En veiviser inn i neste 
stortingsperiode», hvor vi kom med 
råd om hvordan Norge kan trappe 
opp mot Stortingets 2025-mål om 
100 prosent utslippsfritt nybilsalg, 
og for hvordan vi kan styre mot at 
elbil skal bli for alle, uansett bosted 
og inntekt. Rapporten handlet 
om kjøpsavgiftene for bil og var 
starten på et arbeid for å bedre 
elbilandelen innen leasing. 

I november lanserte vi rapporten 
«Bompengerabatt for elbil: En 
miljøpolitisk fulltreffer» hvor vi kom 

med råd til norske myndigheter 
lokalt og nasjonalt for hvordan 
miljørabatt for elbiler i bom for 
årene fremover i enda høyere grad 
kan sikre en grønn omstilling i 
veitransporten.    

2020 var også året da ESA 
godkjente Norges søknad om å 
forlenge momsfritaket på kjøp 
av elbil ut 2022. Dette gjør det 
mulig for regjering og Stortinget 
å sikre politisk forutsigbarhet for 
elbil dersom man ønsker, på tross 
av stortingsvalg høsten 2021. 
Likevel tar flere partier til orde for 
å starte innfasing av kjøpsavgifter 
på elbil, noe Elbilforeningen 
mener er for tidlig og vil svekke 
konkurransekraften. Arbeidet med 
å påvirke elbilpolitikken inn i neste 
stortingsperiode har blant annet 
vært gjort gjennom innspill til alle 
partienes partiprogrammer.

I forslaget til statsbudsjett 
la regjeringen opp til å øke 
rekkeviddekravet for ladbare 
hybriders rabatt i engangsavgiften 
samt økt engangsavgift for 
fossile kjøretøy. Dette var politiske 
forslag som vi hadde jobbet 
hardt for og som ville styrket 
konkurransekraften for elbil. 
Dessverre havarerte forslagene i 
budsjettforliket på Stortinget.

Ser vi fremover er det fremdeles 
mange eksisterende og nye 
elbilpolitiske saker å jobbe for. 
Men én ting er sikkert, i neste 
stortingsperiode kommer vi til 
å måtte kjempe våre tøffeste 
politiske kamper. 

2020 har vært preget av mange politiske seire for Elbilforeningen og mange 
gode forbedringer for elbilister i hele landet. Samtidig ser vi en økende politisk 
debatt om virkemidlene som danner grunnlaget for elbilsuksessen. 
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En milepæl for mange borettslag 
og sameier i 2020 var at 
Stortinget i november 2020 vedtok 
lovproposisjonen som sikrer 
laderett for beboerne. Dette er 
et forslag opprinnelig foreslått 
av Elbilforeningen, og som nå 
endelig er på plass. Loven gir 
elbilister rett til å lade, med mindre 
det foreligger saklig grunn til å 
nekte. Proposisjonen setter også 
regler for hvordan kostnader ved 
utbyggingen skal fordeles.

Å få fart på hurtigladeutbyggingen 
har i 2020 vært en hovedsatsing for 
Norsk elbilforening. Hver måned 
har flere nye hurtigladestasjoner 
kommet i drift, men selv om 
det planlegges og bygges nye 
hurtigladere over hele Norge, er det 
fortsatt ikke nok. 

I 2020 ble det bygget over 900 
hurtigladere i Norge, og det 
har aldri blitt bygd så mange 
hurtigladere på ett år før. Likevel 
er vi et godt stykke fra å dekke 
behovet, selv om det nå heldigvis 
er blitt færre elbiler per hurtiglader. 
Ifølge beregninger gjennomført av 
foreningen må det bygges rundt 
6300 nye hurtigladere innen 2025. 
Det betyr at det må bygges om lag 
1250 hurtigladere hvert år. 

Norges vassdrag- og 
energidirektorat foreslo høsten 
2020 å endre på nettleien, og ett 
av forslagene var mer ladevennlige 
hurtigladetariffer slik at det blir 
enklere å bygge ut hurtiglading 
for elbil i hele landet og samtidig 
sikre at borettslag og sameier 
unngår urimelig høy nettleie for 
ladeanlegg. Dette er en sak Norsk 

elbilforening har jobbet for i syv år. 
I 2021 blir arbeidet å sikre at også 
regjeringen går for endring.

Et annet stort gjennomslag var at 
byggingen av hurtigladenettverket 
i Finnmark og Nord-Troms endelig 
startet. 

For å gjøre det lettere å velge 
elbil og for å møte den økende 
elbilbestanden, krever Norsk 
elbilforening at hver kommune må 
ha minst to hurtigladere, og at det 
må bygges én ladepark med minst 
50 hurtigladere per 150 kilometer 
langs hovedveinettet. 

Lading
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• Godkjennelse fra ESA – EØS-avtalens overvåkningsorgan – 
om å få forlenge momsfritaket for elbil ut 2022.

• Lovforslaget om laderett for beboere i borettslag ble vedtatt 
av Stortinget, og den allerede vedtatte bestemmelsen om 
laderetten i sameier ble oppdatert i samme prosess.

• Norges vassdrags- og energidirektorat foreslo mer 
ladevennlige hurtigladetariffer slik at det blir enklere å 
bygge ut hurtiglading for elbil i hele landet, og samtidig 
sikre at borettslag og sameier unngår urimelig høy nettleie 
for ladeanlegg. Nå gjenstår det å få regjeringen til også å 
gå for endring.

• Offentlig støtte gjennom Enova for utbygging av 
ladeinfrastrukturen i Troms og Finnmark. 

• Sykehus pålagt å tilby elbillading gjennom bruk av ladekrav 
i parkeringsforskriften for alle som tilbyr vilkårsparkering.

Fagarbeid og rådgivning
Elbilforeningen opplevde stor pågang fra kommuner 
som trengte hjelp med elektrifisering, og dette 
var noe foreningen jobbet med på flere måter. 
Elbilforeningen bidrog i 2020 i flere prosjekter som 
pågår fremdeles. «Fossilfri 2030» er et Interreg-
prosjekt mellom Viken fylkeskommune og svenske 
Fyrbodals Kommunalförbund, der formålet er å 
hjelpe kommuner med elektrifisering. Vestland 
fylkeskommune startet et prøveprosjekt med 
rådgivning for mindre kommuner, der Elbilforeningen 
skal bistå i ulike typer problemstillinger knyttet 
til elbil i kommunene. Vestland startet i 2020 
også et prosjekt knyttet til elektriske drosjer hvor 
Elbilforeningen bidrar.

I NTNU-prosjektet «Nature in Your Face» bidrar 
Elbilforeningen på feltet elektrisk mobilitet, spesielt 
knyttet til elsykkel. Elbilforeningen drifter også 
NOBIL-databasen på oppdrag fra Enova. Nobil gir 
oversikt over ladeinfrastrukturen for elbil i Norge. 
På laderådgivningsiden leverte Norsk elbilforening 
rådgivning til 145 borettslag og sameier, samt til 
flere private aktører. Tjenesten utvikles hele tiden. Vi 
gjennomførte i 2020 også flere rådgivningsoppdrag 
knyttet til elbilutvikling og hurtiglading.

Politiske gjennomslag i 2020
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På testsiden startet året med gjennomføringen av den 
årlige vintertesten, hvor vi utprøvde vinteregenskapene 
til et utvalg elbiler. 

I løpet av året gjennomførte Elbilforeningen 28 tester 
av nye elbilmodeller, det er en økning fra 22 biltester i 
2019. 

Vi hadde også en egen satsing med testing av elbiler 
og tilhenger. Stadig flere elbiler klarer dette helt fint, 
men testingen avslørte at mye av ladeinfrastruktu-
ren ikke er fysisk tilpasset elbiler med henger. I 2019 
gjorde vi en sammenligningstest med ulike elbiler og 
campingvogn, men målsettingen med 2020-testen var 
å over en lengre tidsperiode virkelig prøve ut hvordan 
en elbiltur med stor campingvogn fungerer i praksis 
for en familie.

Av spørreundersøkelser gjennomførte vi «Elbilisten», 
med over 14.000 respondenter. Vi gjorde også en egen 
ferieundersøkelse etter sommerferien, som avdekket 
til dels lange ladekøer på en del lokasjoner. 

Vi gjennomførte også spørreundersøkelsen «Elsyklisten», 
som er den eneste undersøkelsen i sitt slag og som 
får stadig flere respondenter.  

For å vite hva folk generelt tenker om elbil, gjennom-
førte vi undersøkelsen «Elbilbarometeret» i Norge og 
våre nordiske naboland, for tredje gang.

Tester og undersøkelser

elbil.no 

TEST
elbil.no 

elbil.no 

TEST
elbil.no 

elbil.no 

TEST
elbil.no 

elbil.no 

TEST
elbil.no 

elbil.no 

TEST
elbil.no 
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Ladebrikken er fremdeles en veldig populær 
medlemsfordel, og i 2020 ble det inngått nye 
samarbeid med EON og Kople. Det har i løpet av året 
vært jobbet med videreutvikling av ElbilAppen: Ny 
versjon vil lanseres i 2021. Høsten 2020 lanserte vi 
også en kalkulator for beregning av kostnader ved 
hurtiglading.

I løpet av 2020 har Elbilforeningen lansert flere 
nye medlemsfordeler. Strømavtale med Tibber og 

hytteleie gjennom Norgesbooking ble lansert på 
sommeren. I andre halvår kom foreningen med 
medlemstilbud på elbåtdeling sammen med Kruser, 
i tillegg ble det lansert nye medlemsfordeler hos 
Eplehuset og Domino’s Pizza.

Foreningens avtaler med Tibber, EVBox, Storebrand, 
Viking, Otovo, Austin Lyngmyr, Storebrand og 
Hurtigruta Carglass ble videreført i 2020.

Medlemsutvikling

Medlemsfordeler

Antallet innmeldinger var lavt på begynnelsen av 
året, antakelig på grunn av koronasituasjonen, men 
fra sommeren økte det betydelig, sannsynligvis også 
fordi rekordmange dro på elbilferie i Norge. Antallet 
henvendelser fra medlemmer, særlig knyttet til lading, 
har økt proporsjonalt med medlemstallet.  

Elbilforeningen jobber kontinuerlig med å styrke 
kapasiteten og forbedre systemene som skal 
ivareta en god og tilgjengelig medlemsservice. I 
2020 fikk vi på plass et nytt CRM-system, altså 
et nytt medlemshåndteringssystem. Målet er å gi 
medlemmene den beste hjelpen de kan få og svare 

på konkrete spørsmål de måtte ha. Mye av dette 
gjøres også via nyhetsbrev på e-post med relevant 
brukerinfo. Videre har vi styrket satsingen på tester og 
forbrukerråd i løpet av 2020. 

Elbilforeningen har lenge hatt samarbeid med 
bilimportører som forhandler elbil om å legge ved 
Elbilforeningens startpakke i alle nye elbiler med 
tilbud om ett års gratis medlemskap, inkludert 
medlemsfordeler. Samarbeidet med bilimportørene 
bidrar til at nye elbilkunder får en god og tett 
oppfølging fra oss. 

Ved utgangen av 2020 hadde Elbilforeningen økt medlemstallet med 10.000 
medlemmer sammenlignet med samme tid året før. 
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Media og kommunikasjon
Elbilstoff får stor oppmerksomhet i norske og 
internasjonale medier. Norsk elbilforening er en 
viktig kunnskapsbase for media, elbilmarkedet og 
elbilpolitikken. 

Internasjonalt er medieinteressen stor. Dekning 
av salgstall dominerer blant de internasjonale 
nyhetsbyråene, og Elbilforeningen får i perioder 
ukentlige henvendelser om intervjuer. Av større 
medier vi har gjort intervjuer med i 2020, er det 
verdt å nevne BBC, The Guardian, Politico, Nikkei 
og Huffington Post.

I første kvartal 2020 var Elbilforeningen nevnt 
645 ganger i norske medier. Det er det høyeste 
antallet i et kvartal de siste fire årene. Korona 
dominerte mediebildet våren og senhøsten 
2020, noe som førte til en liten nedgang i antall 
medieomtaler totalt sett, sammenlignet med 
2019. Elbilforeningen hadde likevel en markant 
økning i NRK-omtale, og lokalforeningene bidro 
sterkt i debatten om bompenger.

I 2020 hadde elbil.no 5,6 millioner unike sidevisninger. Forbrukerstoff, tester og veiledninger er 
svært populært, og viktige saksområder fra elbilmarkedet og politiske prosesser kan skape stort 
engasjement. Saker der Elbilforeningen forsvarer elbil er populært og får tidvis stor spredning.

Elbil.no og sosiale medier

elbilforum

Følgere Facebook: Følgere Instagram: Følgere Twitter: Følgere LinkedIn: Brukere Elbilforum: 

30.000 4.700 9.100 2.200 26.500

in
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Eksempler på medieoppslag 2020

3

Gudbrandsdølen daGninGen

nyheter

Tirsdag 7. april 2020

Fylkesrådmannen 

foreslår å kreve 50 

prosent i bomsats for 

elbiler. Det mener 

Eivind Falk i den  

lokale elbilforeningen 

vil være med å stag-

nere salget av null-

utslippskjøretøy.

AV TORE STEFFENS  

tore.steffens@gd.no

Mobil: 920 66 201

lillehammer: Fylkesråd-

mannen foreslår at det bør inn-

føres 50 prosent bomsatser for 

elbiler på bomvegene i midtda-

len, som er det maksimale av 

hva regjeringen har åpnet for. 

«Den viktigste konsekvensen 

av ikke å innføre betaling for 

nullutslippskjøretøy er at selve 

inntektsgrunnlaget for bom-

pengeprosjektene svekkes år 

for år», skriver fylkesrådman-

nen i sitt forslag til vedtak.

Forslaget får Eivind Falk, le-

der i Mjøsen og omegn elbilfor-

ening, til å reagere.

– Jeg tror også det er helt rik-

tig at elbilene skal betale bom-

penger på ett eller annet tids-

punkt, etter hvert som elbilan-

delen øker, men overgangen til 

elbil er en viktig del av det grøn-

ne skiftet. Da er insitamentene 

som gratis bompassering en 

viktig del for å øke andelen elbi-

ler i Innlandet, sier Falk.

Frykter salget stagnerer

Han presiserer at Innlandet er 

ett av fylkene med lavest elbi-

landel i Norge. Kun 3,6 prosent 

av bilparken i fylket er elbiler.

– Det er veldig lavt. Jeg kan 

forstå at de velger å innføre av-

gifter i Oslo, men det er for pre-

maturt å gjøre det her i Innlan-

det. Vi er i samme situasjon på 

elbilfronten som Oslo var for 

syv år siden, mener Falk.

 Medlemstallet i elbilforenin-

gen økte fra 3.000 til 3795 i 

2019, og i fjor var hver tredje 

nye bil som ble solgt i fylket 

nullutslippskjøretøy. Falk fryk-

ter at antallet elbiler solgt i fyl-

ket nå vil stagnere hvis forsla-

get blir vedtatt.

– Innlandet vil være med på 

det grønne skiftet og overgan-

gen til elbiler er en viktig del av 

denne dugnaden for miljøet. 

Nå har regjeringen åpnet for å 

ta opptil halv pris av det man 

kan ta for «vanlige» biler. Når 

Innlandet velger maks i sitt fyl-

ke vil det være med å bremse 

det grønne skiftet i Innlandet, 

spår Falk.

nødvendig 

Fylkesrådmannen begrunner 

forslaget med at manglende ef-

fektuering av takst på nullut-

slippskjøretøy gir et tap på 

snaue 40 millioner kroner per 

år.
– Da regner han nok med de 

som skal på hyttene sine, men 

dette er på ingen måte med på å 

oppmuntre til at folk i Innlan-

det skal kjøpe nullutslippskjø-

retøy. Skal vi få en økning også i 

vår del av landet må insitamen-

tene tas vare på. Det viktigste er 

gratis bompassering og parke-

ring, samt å legge til rette for 

god ladeinfrastruktur, sier Falk.

Fylkesrådmannen skriver vi-

dere i sitt forslag: «Manglende 

vedtak om takst på nullutslipp-

skjøretøy vil derfor gradvis 

måtte skyves over på øvrige 

kjøretøy. Fylkeskommunens 

store garantiansvar gjør det 

også nødvendig å sikre løpende 

økonomisk kontroll i selskape-

ne. Innføring av takst på nullut-

slippskjøretøy vil i seg selv ikke 

gi noe overskudd fordi selska-

pene allerede har lavere inntek-

ter enn forutsatt. Uansett vil 

innføring av takst for nullut-

slippskjøretøy bedre prosjekte-

nes økonomi, og for noen pro-

sjekt er ordningen helt nødven-

dig for å holde seg innenfor 

Stortingets vedtatte nedbeta-

lingstid. Innføring av ordnin-

gen nå er nødvendig og hen-

siktsmessig».

Frykter kutt i budsjettet

Fylkesrådmannen ser for seg to 

andre alternativer om ikke for-

slaget vedtas. Å forlenge ned-

betalingstiden med inntil fem 

år, og/eller to, eller å øke takste-

ne med inntil 20 prosent. «Hvis 

ingen av disse tiltakene gjen-

nomføres, kombinert med 

manglende innføring av takst 

på nullutslippskjøretøy, kan 

dette medføre at fylkets ga-

rantiansvar blir utløst. Effekte-

ne av det igjen er at fylkeskom-

munen må kutte i sine øvrige 

budsjetter for å betale ned 

bompengegjeld», skriver fyl-

kesrådmannen.

Utvalget for samferdsel sa 

seg enig i innstillingen fra fyl-

kesrådmannen. Saken skal til 

behandling i fylkesutvalget 21. 

april og i fylkestinget 28. april.

Kritiserer forslag om elbil-bompenger: 

– bremser grønt skifte
elbil-talsmann: Eivind Falk mener forslaget fra fylkesrådmannen vil gjøre at salget av elbiler vil stagnere. 

arKiVFOtO: trine rOGnli

FaKsimile: GD fredag 3. april.
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Den 3. september 2020 var stemningen så 
høytidelig den kan bli på et digitalt møte: Da ble 
Sogn og Fjordane elbilforening formelt stiftet, og 
lokalforeningen har siden vært en aktiv pådriver for 
elbilutviklingen i distriktet sitt. 

På grunn av koronapandemien, stengte Norge ned 
midt i lokalforeningenes årsmøtesesong, men to 
lokalforeninger rakk likevel å gjennomføre årsmøte 
på vanlig vis. Av de resterende 11 ble 10 gjennomført 
digitalt, mens én lokalforening måtte utsette sitt 
årsmøte til 2021. 

Lokalforeningene har naturlig nok måttet begrense 
sine fysiske aktiviteter, men har funnet alternative 
måter å treffe elbilister og politikere på. Og alle de 14 
lokalforeningene har, som så mange andre i 2020, blitt 
kløppere på Teams. 

Lokalforeninger

• 2020 går inn i historien som året Nord-Norge for alvor ble med på 
elbileventyret. I Finnmark kom de lokale kraftlagene til enighet om et 
samarbeid, og 25 hurtigladestasjoner ble vedtatt etablert. Finnmark 
elbilforening og administrasjonen har jobbet med dette i årevis.

• Nordland elbilforening har kjempet den samme kampen for 
ladeinfrastruktur langs Kystriksveien, og bidro med viktige 
endringer i kriteriene for Enovas anbudsrunde. 

• Sommeren 2020 ble den store elbilsommeren for nordmenn, 
og fungerte som en stresstest for landets ladeinfrastruktur. 
Særlig Telemark, Agder og Rogaland opplevde lange ladekøer, og 
styrelederne i disse fylkene figurerte i lokale og nasjonale medier 
og etterlyste raskere ladeutbygging. 

• I sommermånedene arrangerte også flere lokalforeninger såkalte 
Ladeprat-arrangementer om hvordan få en best mulig elbilferie.

• I flere kommuner har politikere ønsket å fase inn bompenger for 
elbiler, og lokalforeningene har stått på med innspill og møter for å 
bremse kommunestyrene.

• I Grenland-pakken ble det hjemmeseier for Vestfold og Telemark 
elbilforening: Fullt bomfritak fortsetter.

• Innlandet elbilforening arrangerte konkurransen «Årets 
elbilkommune», der Hamar vant.

• I Møre og Romsdal ble en årelang kamp om ladetilbud ved fylkets 
fire sykehus kronet med seier: Lokalforeningens innsats førte til et 
pålegg om å bygge ut ladetilbudet umiddelbart.

Samme år som Elbilforeningen feiret sitt 
25-årsjubileum kunne vi for første gang 
telle 14 lokalforeninger. Dermed er vi 
landsdekkende!

Det har vært flere elbilpolitiske kamper og hendelser lokalt i 2020, her er noen eksempler:
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143

Finnmark elbilforening: 143

Troms elbilforening: 758

Nordland elbilforening: 1396 

Trøndelag elbilforening: 5523

Møre og Romsdal elbilforening: 2408

Sogn og Fjordane elbilforening: 917

Hordaland elbilforening: 8555

Rogaland elbilforening: 6694 

Agder elbilforening: 3983

Vestfold og Telemark elbilforening: 7071

Østfold elbilforening: 5125

Oslo og Akershus elbilforening: 35667 

Buskerud elbilforening: 5025

Innlandet elbilforening*: 4489

(*Innlandet elbilforening het tidligere Mjø-
sen og omegn elbilforening, men byttet 
navn under årsmøtet 27.04.2020)

Enkelte ukategoriserte medlemmer og 
bedriftsmedlemmer er ikke inkludert i de 
fylkesvise medlemstallene

758

1396

5523

4489

2408

917

35667
5125

8555

6694

3983
7071

5025

Antall medlemmer per lokalforening 
ved utgangen av 2020 
(per 31.12.2020) 

+17%

+17%

+24%

+11%

+15%

+19%

+19%

+13%

+23%

+19%

+25%

+18%

+10%

+4%
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Men noe fysisk rakk vi også før begrensningene 
slo inn: 30. januar arrangerte vi batteriseminar på 
Kulturhuset, som også ble strømmet på nett, og 13. 
februar arrangerte Elbilforeningen seminar og fest 
for å feire milepælen som ble rundet vinteren 2020: 
Nemlig at 10 prosent av personbilene på norske veier 
da var helelektriske. 

En måned senere kom nedstengningen og tiltakene 
mot pandemien, og det ble snart åpenbart at 
Nordic EV Summit 2020, som Elbilforeningen var 
medarrangør av, måtte avlyses. I stedet fikk vi 
arrangert fem Nordic EVS Digital, i samarbeid med 
Teknisk ukeblad. 

Også Arendalsuka, som vi tradisjonelt har hatt 
flere arrangementer på, måtte avlyses. Til gjengjeld 
har vi arrangert flere webinarer, debatter og andre 
digitale tilstelninger i løpet av året. Her vil vi særlig 
trekke frem webinaret vi arrangerte i august, der vi 
lanserte vår egen omfattende rapport om fremtidens 
elbilpolitikk: «Elbil for alle» med klima- og miljøminister 
Sveinung Rotevatn, Senterpartiets parlamentariske 
leder Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Ap 
og medlem i finanskomiteen Svein Roald Hansen, 
stortingsrepresentant Stefan Heggelund fra Høyre 
og energi- og miljøpolitisk talsperson for SV Lars 
Haltbrekken. 

Arrangementer
Covid-19 førte dessverre til avlysninger av flere store fysiske arrangementer –
selv om vi heldigvis fikk gjennomført desto flere digitale.

Internasjonalt bidrag
Gjennom året som gikk har Elbilforeningen 
både direkte og gjennom AVERE (European 
Association for Electromobility) jobbet 
internasjonalt opp mot bilbransjen og politiske 
organisasjoner for å dele vår kompetanse, blant 
annet ved å delta på digitale møter og holde 
innlegg på konferanser, og som medarrangør 
på Nordic EVS Digital. Foreningen har også 
deltatt i relevante internasjonale forsknings- og 
utviklingsprosjekter innen elektrisk mobilitet. 
I tillegg har vi gjennom året håndtert en rekke 
mediehenvendelser fra utlandet.

10-prosentfestNordic EVS Digital

50.000 solgte Nissan Leaf i Norge

Batteriseminar
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Høsten 2020 fylte Norsk elbilforening 25 år. Det 
markerte vi med en stor digital jubileumssending 
i desember. Programleder for sendingen var 
generalsekretær Christina Bu, og en rekke gjester 
hadde funnet veien til studio på tross av pandemien. 
I tillegg ble sendingen krydret med videohilsener og 
gratulasjoner fra en rekke samfunnstopper fra både 
inn- og utland. 

Jubileumssendingen ga oss dessuten en anledning til 
å dele ut Elbilforeningens ærespris, som tidligere har 
blitt delt ut under Arendalsuka. Tidenes tredje «Årets 
Buddy»-pris gikk til en overrumplet Lasse Fridstrøm, 
mangeårig forsker på Transportøkonomisk institutt, 
som trodde han var kommet for å delta i en debatt.  

En betydelig mer fysisk markering av 25-årsfeiringen 
var at vi ga ut jubileumsboka «Et norsk eventyr – 
Norsk elbilforening i 25 år» i oktober på Dinamo 
Forlag. Boka ble skrevet av Helge Simonnes og Martin 
Thronsen, og har høstet lovord for å være velskrevet, 
interessant og morsom. Over 208 sider beskrives 
Norsk elbilforenings utrolige utvikling over 25 år, 
men boka forteller samtidig den fantastiske historien 
om elbileventyret som fortsatt pågår i Norge, fortalt 
både gjennom levende portrettintervjuer og grundig 
kildearbeid. 

Vi sakser fra bokas vaskeseddel: «Hadde det ikke 
vært for Norge, ville få hatt tro på at en rask global 
elbilrevolusjon er mulig. Og hadde det ikke vært for 
Norsk elbilforening, ville dagens norske elbileventyr 
antakelig aldri blitt virkelighet. Et norsk eventyr forteller 
historien om Elbilforeningen gjennom 25 usannsynlige 
år. Om en håndfull Askeladder som så fremtiden 
der andre så luftslott. Om noen spredte nerder 
som ble en folkebevegelse. Om politiske sjøslag, 
miljøengasjement og utrettelig teknologioptimisme. 
Og om hvordan verden faktisk kan endres ved ukuelig 
pågangsmot og vissheten om at man har en god sak.» 

Ved lansering ble boka sendt ut til 700 
samarbeidspartnere, tillitsvalgte og politikere, og 
den er ellers til salgs via elbil.no og hos landets 
bokhandlere. 

25-årsfeiring og jubileumsbok

«Da Norsk elbilforening ble opprettet, var elbilen for de fleste bare en 
god idé med kort rekkevidde. I dag er den et naturlig valg for omtrent 

halve befolkningen. Elbilforeningen har vært en utrettelig pådriver for å 
få til nettopp dette.» 

     Statsminister Erna Solberg



Note 2020 2019

Kontingenter 41 435 361 37 034 370

Annen driftsinntekt 4 173 941 4 644 819

Tilskudd Samferdelsdepartementet 1 500 000 1 500 000

Sum driftsinntekter 47 109 302 43 179 189

Personalkostnad 1 (24 441 426) (21 427 459)

Avskrivning på driftsmidler og
immaterielle eiendeler 6,7 (1 524 874) (334 521)

Annen driftskostnad 5 (6 520 886) (7 054 516)

Medlemskap / medlemsfordeler (11 858 483) (16 192 352)

Organisasjon / tillitsvalgte (80 239) (1 132 412)

Sum driftskostnader (44 425 907) (46 141 260)

Driftsresultat 2 683 395 (2 962 071)

Annen renteinntekt 61 495 94 318

Annen finansinntekt 4 822 65 443

Sum finansinntekter 66 317 159 761

Annen rentekostnad (6 645) (3 307)

Annen finanskostnad (14 843) (10 423)

Sum finanskostnader (21 489) (13 731)

Netto finans 44 828 146 030

Ordinært resultat før skattekostnad 2 728 223 (2 816 040)

Skattekostnad på ordinært resultat 12 (83 886) (83 648)

Ordinært resultat 2 644 337 (2 899 688)

Årsresultat 2 644 337 (2 899 688)

Overføringer

Annen egenkapital 2 644 337 (2 899 688)

Sum 2 644 337 (2 899 688)

Resultatregnskap for 2020
Norsk elbilforening
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Økonomi 
Foreningens totale inntekter i 2020 var på 47,2 
millioner kroner, som er en økning på 4 millioner 
kroner sammenliknet med året før. Økningen kommer 
i hovedsak fra en sterk medlemsvekst samt inntekter 
fra rådgivning. Kontingentinntektene er fremdeles 
foreningens viktigste inntektskilde, og sto i 2020 for i 
overkant av 41 millioner kroner.

Totale kostnader i 2020 var på 44,4 millioner 
kroner, som er en reduksjon på 2 millioner kroner 
sammenlignet med året før. Grunnen til nedgangen er 
i stor grad en følge av koronasituasjonen. Landsmøtet, 
styreledersamling og ulike reiser er noe av det som 
måtte avlyses.

Foreningens årsresultat gir et overskudd på 2,6 
millioner. Lavere kostnader enn budsjettert, i hovedsak 
som følge av koronasituasjonen, er viktigste grunn til 
at overskuddet er større enn budsjettert. Mange av 
disse kostnadene vil komme tilbake i 2021. 

Foreningens likviditet var god gjennom hele året. 

Basert på foreningens resultater mener styret at en 
videre drift av Norsk elbilforening er forsvarlig.

Ansatte  
Norsk elbilforening har i løpet av året økt bemanningen 
med tre nye stillinger. Ved årsskiftet var det 31 
heltidsansatte, i tillegg til fem deltidsansatte. Dette 
representerte i alt 33,9 årsverk. Gjennomsnittsalder på 
de ansatte per desember 2020 var på 39,1 år.

Arbeidsmiljø  
Arbeidsmiljøet i foreningen er godt, vi har over tid 
jobbet fram en kultur kjennetegnet av åpenhet, tillit og 
samarbeid på tvers. Vi er opptatt av at det både skal 
være faglig utfordrende og gøy å jobbe i foreningen. 
Covid-19 har krevd stor grad av hjemmekontor, noe 
som gjør koordinering og samarbeid mer krevende. 
Det har derfor vært lagt vekt på å følge opp de ansatte 
tettere, samt å ha hyppig deling av informasjon, blant 
annet gjennom jevnlige møter. Sykefraværet var 4,45 
prosent. Det legges vekt på tiltak som reduserer 
sykefravær, og vi har tett oppfølging og dialog med 
sykemeldte.

Likestilling 
Norsk elbilforening har utarbeidet etiske retningslinjer 
for alle ansatte og tillitsvalgte som slår fast at rasisme, 
trakassering og diskriminering ikke har noen plass i 
Norsk elbilforening. Foreningen legger særlig vekt på å 
rekruttere kvinner som tillitsvalgte og ansatte, og jobbe 
for å skape et inkluderende og likestilt arbeidsmiljø. 
Dette er viktig i en bransje som tradisjonelt har vært 
mannsdominert.

Blant Elbilforeningens faste ansatte var det ved 
årsskiftet 17 kvinner og 19 menn. I hovedstyret var det 
fem menn og fire kvinner, samt én kvinne og tre menn 
i valgkomiteen. Blant de tillitsvalgte lokalt var det i 
2020 fortsatt flere menn enn kvinner.
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Espen Hauge 
Styrets leder

Jonette Øyen 
Nestleder

Eivind Falk
Styremedlem

Hege Lilleheil Horsberg
Styremedlem

Grethe Skånøy
Styremedlem

Gunn Sissel Dobakk
Styremedlem

Elnar Remi Holmen
Styremedlem

Sjur Stampe 
Vararepresentant

Øyvind Lunde
Vararepresentant

Styret
Styret har etter Landsmøtet 2020 bestått av følgende medlemmer:

Valgkomiteen har i 2020 bestått av følgende medlemmer:

Gjermund Skaar Carl Anton Stenling 

Ståle Langolf Theresa Michelle Ridgway
(vara)

Diskriminering  
Foreningen arbeider aktivt for å forhindre 
diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion 
eller livssyn. Dette gjør man blant annet gjennom 
de etablerte etiske retningslinjene for ansatte og 
tillitsvalgte, som skisserer rutiner for hva som skal 
skje ved uønskede hendelser. Videre jobber man 
mot diskriminering i forbindelse med skolering av 
nye ansatte og tillitsvalgte, i informasjonsarbeidet 
til foreningen, i utforming av lokaler og gjennom 
rekrutteringsprosesser. I forbindelse med 
ansettelsesprosesser er hovedregelen at minst én 
mann, én kvinne og én med annen kulturell bakgrunn 
skal innkalles til førstegangsintervju.  

Ytre miljø  
Elbilforeningen har i størst mulig grad forsøkt 
å begrense forbruk og aktivitet som har en 
negativ miljøeffekt. I 2020 har det vært veldig lite 
reisevirksomhet, men foreningens to elbiler, to 
elsparkesykler og elsykkel har blitt brukt i størst 
mulig grad på jobbreiser. Foreningens virksomhet 
har ikke forurenset det ytre miljø i betydelig grad.

Generalsekretær i Norsk elbilforening er Christina Bu
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