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2021 var 

året da Elbilforeningen 

ytterligere styrket sin rolle som 

medlemsorganisasjon for elbilister 

i Norge. Vi rundet formidable 100.000 

medlemmer, det var rekordhøy aktivitet 

i lokalforeningene, vi kan vise til flere 
politiske gjennomslag og betydelig flere 
lesere på elbil.no. Og ikke minst: Stadig 

flere kjøpte seg elbil. Vi gleder oss til 
fortsettelsen! 

Styret i Norsk elbilforening
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Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk 

mobilitet til beste for klima og miljø.

2021 var i likhet med 2020 til tider preget av koronapandemien, men likevel har veldig mye gått bra i et 
år som har vært preget både av tidenes høyeste elbilsalg og en rekke politiske seiere.

Årsberetning 2021 for Norsk elbilforening

• Medlemstall-milepæl: 2021 var året 

Elbilforeningen passerte formidable 

100.000 medlemmer.

• Rekordhøyt elbilsalg: Aldri har så 

mange kjøpt elbil: 64,5 prosent av 

nybilsalget var elektrisk. 

• Året for politiske gjennomslag: 
Endelig fikk vi gjennom at regjeringen 
skal lage ladestrategi. I tillegg kunne 

vi feire nok et år med momsfritak 

for elbil, og at vi fikk avklart hvordan 
kostnadene for bygging av ladeanlegg 

i borettslag og sameier skal fordeles.

• Verdens nordligste elbiltest: Vi har 

gjennomført flere elbiltester enn 
noensinne, og den største, kaldeste og 

mest omfattende tok vi på vinterstid i 

Finnmark og Troms i januar. 

• Nytt elbil.no: Vi har trappet opp den 

redaksjonelle satsingen på elbil.no 

kraftig, og opplevd stor trafikkvekst 
som resultat. Samtidig har vi pusset 

opp nettsiden slik at den fremstår som 

splitter ny.

• Lokal storsatsing: På tross av 

tidvis nedstengning av samfunnet 

har det vært rekordhøy aktivitet i 

lokalforeningene.

• Vellykket Nordic EV Summit: Etter 

avlysning i 2020 og deretter utsettelse, 

var det moro å gjennomføre en 

konferanse med rekorddeltakelse. 

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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Nybilsalget i 2021

Et år for politisk gjennomslag

Elbilforeningen har i 2021 
gjennomført 18 politiske møter på 
nasjonalt nivå, samt en rekke møter 
med lokale og fylkeskommunale 
aktører. Foreningen svarte på 11 
offentlige høringsuttalelser og 
deltok på fem stortingshøringer. 
Mesteparten av det politiske 
påvirkningsarbeidet foregår likevel 
utenom møtene, gjennom samtaler, 
skriftlige innspill og i det offentlige 
ordskiftet.  

Gode innspill i utformingen og 
behandlingen av statsbudsjett er 
viktig for elbilsatsingen i Norge, og 
dette bruker Elbilforeningen mye tid 
på hvert år. I 2021 var det i tillegg 
særlig ny Nasjonal transportplan 
og regjeringens klimamelding 
som ble fulgt tett, og det ble også 
arbeidet mye for å påvirke nytt 
regelverk for nettleie.  

Stortingsvalget 2021 satte 
også sitt preg på det politiske 
påvirkningsarbeidet, og Elbil-
foreningen ga særlig innspill til de 
ulike partienes arbeid med nye 
partiprogrammer, samt arbeidet 
med ny regjeringsplattform. 

Lokalforeningene gjør i samarbeid 
med administrasjonen også mye 
viktig arbeid for å fremme god 
elbilpolitikk i kommuner og fylker.  

Elbilandelen i nybilsalget endte i 2021 på 64,5 prosent. Dette er nok en ny rekord 

– og det skjer fordi Norge har gode virkemidler for å elektrifisere bilparken.

 

64,5 %
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Først og fremst er det en stor seier for Elbilforeningen 
at elbiler beholder momsfritaket enda et år. I tillegg ble 
vi hørt da vi argumenterte for at helt nye forurensende 
biler burde bli dyrere gjennom økt engangsavgift både 
for person- og varebiler. Det er oppløftende at denne 
tilnærmingen ble støttet av de aller fleste partiene på 
Stortinget. Dette kommer til å bety nye elbilrekorder, 
og Elbilforeningen har spådd at elbilandelen i 
nybilsalget vil passere 80 prosent i 2022.  

Statsbudsjettbehandlingen inneholdt også mange 
andre forslag om elbilsatsingen. Da den nye 
regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, 
kritiserte Elbilforeningen blant annet forslaget om 
full firmabilbeskatning på elbil. Også miljørabatten i 
omregistreringsavgiften ble foreslått avviklet. 

Gjennom godt politisk påvirkningsarbeid fikk 
vi hindret full skatt på elektrisk firmabil i det 

endelige statsbudsjettforliket mellom regjeringen 
og SV, og vi sørget for å bevare en miljørabatt i 
omregistreringsavgiften. I tillegg ble de i budsjett-
behandlingen enige om at regjeringen skal utrede 
hvordan man skal gjøre elbilene mer populære for de 
som leaser bil.  

Elbilforeningen jobber for at elbil skal bli for alle. Derfor 
har vi i 2021 satt universell utforming av ladestasjoner 
på agendaen. Vi har også jobbet for at det skal være 
mulig for mennesker med funksjonsnedsettelser å 
velge elbil, også når bilen kjøpes inn gjennom NAVs 
innkjøpsordning. På kort sikt ble det ikke gjennomslag 
i anbudsrunden som ble gjort, men arbeids- og 
sosialministeren lovet at det blir endring i neste runde 
når nytt anbud skal forhandles i 2023.

På vei mot 2025-målet 

2021 startet med viktige avklaringer for alle elbilister 
som bor i borettslag og sameier. Etter at laderetten 
nå var nedfelt i lovverket, ble det etablert ladeanlegg 
i stor fart. Parallelt har nye aktører begynt å tilby 
borettslagene og sameiene å leie ladeanleggene, 
men disse kontraktene ble kritisert av Elbilforeningen 
for å være dyre og urimelige. 

I januar ble det også klart at kontraktene var ulovlige 
fordi de er i strid med de alminnelige prinsippene 
for kostnadsfordeling nedfelt i eierseksjonsloven og 
borettslagsloven. «Dette er en seier for fellesskapet», 
uttalte Olai Solheim, et av mange medlemmer som 
hadde kjempet mot de dyre og ulovlige avtalene 
sammen med Elbilforeningen. 

Da Nasjonal transportplan ble lagt fram våren 2021, 
var det få nyheter om elbil der. Stortingsmeldingen 

ble lagt fram i samme periode som vår store 
spørreundersøkelse «Elbilisten 2021», som viste 
at 75 prosent av elbilistene mener det er for 
komplisert med så mange ladeoperatører og apper. 
88 prosent ønsker seg en enklere betalingsløsning 
for hurtiglading som fungerer på tvers av alle 
ladeoperatører. Og hele 71 prosent av elbilistene 
mener man bør kunne betale med «tæpping»/
betalingskort direkte på laderen.  

I Stortingsbehandlingen fikk derfor Elbilforeningen 
gjennomslag på Stortinget om å be regjeringen 
utarbeide en ladestrategi i 2022. Den videre 
oppfølgingen for å sikre at ladestrategien blir god, vil 
prege deler av arbeidet til Elbilforeningen i 2022.

Enkel lading
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• Momsfritaket for elbil beholdes også 
i 2022. Samtidig blir det økte avgifter 
på nye forurensende personbiler, 
særlig på ladbare hybridbiler. 

• Elbilforeningen fikk endelig 
gjennomslag for at regjeringen skal 
utarbeide en ladestrategi i 2022. Her 
skal det sikres mer forbrukervennlig 
lading, som for eksempel betaling 
med kort, og mer forståelige 
prismodeller. 

• Elbilforeningen bidro til avklaring av 
prinsipper for kostnadsfordeling for 
ladeanlegg i borettslag og sameier, 
og dette er et resultat av at vi har fått 
gjennomslag for laderett for beboere i 
borettslag og sameier. 

• Elbilforeningen fikk gjennomslag 
for å redusere den foreslåtte 
økningen i omregistreringsavgift og 
firmabilbeskatning for elbil for 2022, 
slik at begge avgifter fremdeles 
har en miljørabatt. I 2022 skal 
elbil som firmabil som hovedregel 
fordelsbeskattes ut fra 80 prosent av 
bilens listepris, og elbil skal betale 25 
prosent av full omregistreringsavgift. 

• Hurtigladenettverket i Finnmark 
åpnet og byggingen av hurtiglading 
på Kystriksveien i Nordland kom 
i gang. Regjeringen bevilget 100 
millioner kroner til fortsatt støtte til 
hurtigladeutbygging i 2022. 

• NAV lovte at nytt anbud for kjøretøy i 
2023 skal inkludere elbil.  

• Gjennom statsbudsjettbehandlingen 
i Stortinget høsten 2021 fikk 
regjeringen i oppdrag å utrede 
årsaker til den lave elbilandelen i 
leasingmarkedet og komme med 
forslag til tiltak. 

• Engangsavgiften for varebiler med 
forbrenningsmotor økes noe. Det 
vil øke konkurransekraften for 
elvarebiler. 

• Gjennomslag for utsettelse av ny 
nettleiemodell, en modell som 
ellers kunne ført til ufornuftig 
hjemmelading. 

• Ny forskrift om offentlige 
anskaffelser stiller nullutslippskrav 
for personbiler og lette varebiler fra 
januar 2022. 

• Ny åpenhetslov, som vil bidra i 
kampen mot barnearbeid og til 
å fremme anstendig arbeidsliv i 
verdens batteriindustri, ble vedtatt.

• Endringer i byggeteknisk forskrift. I 
2021 ble det innført krav om at nye 
bygg skal være ladeklare. Kravene 
gjelder også bygg som gjennomgår 
hovedombygging. 

• Offisielle norske posisjoner 
i forbindelse med elbil- og 
laderelevante forslag i EUs grønne 
satsing samsvarer godt med 
Elbilforeningens innspill.

Politiske gjennomslag i 2021 oppsummert: 
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Fagarbeid og rådgivning

Elbilforeningen jobber tett på 
det offentlige både i prosjekter 
og med ulike typer henvendelser 
for å bidra til elektrifisering. 
Elbilforeningen tar løpende 
henvendelser både fra offentlig 
og privat sektor med små og 
større oppdrag, hovedsakelig om 
elbil, elsykkel og lading. Vi får 
stadige henvendelser om å bidra 
med kunnskap inn i prosjekter. 
Flere prosjektsøknader ble sendt i 
løpet av 2021, der Elbilforeningen 
enten var partner eller deltaker i 
referansegrupper.

 

Vi deltok i «Fossilfri 2030», et 
Interreg-prosjekt med blant annet 
Viken fylkeskommune og svenske 
Fyrbodals kommunförbund. 
Prosjektet løp ut 2021. Her var 
målet å bidra til elektrifisering i 
kommunene rundt elbil, elsykkel 
og lading. I løpet av 2021 bisto 
Elbilforeningen også Vestland 
fylkeskommune med to ulike 
prosjekter, ett med kompetanse til 
små kommuner om elektrifisering 
og ett prosjekt rundt elektrifisering 
av drosjene. 

I NTNU-prosjektet «Nature in your 
Face» bidro Elbilforeningen på 

feltet elektrisk mobilitet, spesielt 
knyttet til elsykkel. Elbilforeningen 
driftet også Nobil-databasen 
på oppdrag fra Enova. Nobil gir 
oversikt over ladeinfrastrukturen 
for elbil i Norge. Elbilforeningens 
arbeid med disse to prosjektene 
pågår fortsatt. 

Også tjenesten laderådgivning 
utvikles hele tiden, der Elbil-
foreningen både gir rådgivning 
til borettslag og sameier, og 
til private aktører, bedrifter og 
kommuner.

ser
I 2021 gjennomførte vi de årlige undersøkelsene «Elbilisten» og «Elsyklisten».  
Førstnevnte fikk 15.467 svar, sistnevnte ble besvart av 1.541 respondenter. 

Vi gjennomførte også befolkningsundersøkelsen «Nordisk Elbilbarometer» i 
samarbeid med Nordisk energiforskning og Opinion. I tillegg gjennomførte vi en 

egen elbilferie-undersøkelse. 

Disse undersøkelsene gir oss unik innsikt i elbilistenes behov og ønsker, og er helt 
sentrale i Elbilforeningens arbeid med å gjøre elbilistenes hverdag enklere. 

Undersøkel
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I løpet av 2021 ble det gjennomført tester av cirka 40 
nye elbilmodeller, drøyt ti flere enn i 2020 og dobbelt 
så mange som i 2019.  

Den årlige vintertesten foregikk i Finnmark og Troms 
over fire dager og 1.500 kilometer, og var utvilsomt 
den mest ambisiøse testen Elbilforeningen noensin-
ne har gjennomført, med fem testbiler, seks medar-
beidere og en videofotograf.  

Målet var å teste den ferske hurtigladeinfrastrukturen 
i Finnmark og Troms, i form av en halvoffisiell åpning 
av Ishavsveien-nettverket. Samtidig viste vi at det 
er fullt mulig å kjøre elbil over lange distanser i et 
virkelig kaldt klima. 

 I oktober gjennomførte vi vår aller første høsttest, 
også denne gang med fem biler. Høydepunkter 
i testen var dynamisk testing på den nye banen 
Motorcenter Norway i Sokndal, i tillegg til 
tilhengertest, der fire av fem elbiler kunne trekke 
henger. Dessuten gjennomførte vi en ny langtest med 
elbil og campingvogn gjennom drøyt 2.000 kilometer. 

Totalt 64 artikler med ulike tester og enkelte prøve-
kjøringer ble publisert på elbil.no i løpet av 2021 – 
også dette en soleklar rekord. 

Tester

Det ble publisert 48 enkelttester på elbil.no, i tillegg til 

at en rekke modeller inngikk i testdueller. En av dem ble 

utført på bane på Rudskogen, vår aller første test der. 

Én testduell var historisk. Den 

inkluderte elvarebilene Toyota 

Proace Electric og Maxus e-Deliver 

3. Begge fraktet maks nyttelast, i 

tillegg til at de også trakk tilhengere 

med maks nyttelast.



I 2021 hadde elbil.no 8,7 millioner unike sidevisninger, antall sidevisninger oversteg imidlertid ti millioner. 
Forbrukerstoff, tester, veiledninger og nyhetsstoff er svært populært, og viktige saker fra elbilmarkedet og 

lademarkedet skaper ofte stort engasjement. 

Elbilforeningen 
på sosiale medier & elbil.no

elbilforum

Følgere Facebook: Følgere Instagram: 

35.800 5.400

in
2.000

Følgere Twitter: Følgere LinkedIn: Brukere Elbilforum: 

9.200 3.500 28.000

Følgere Youtube:

8,7
Antall unike 

sidevisninger elbil.no

 (millioner)
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Elbilstoff fortsetter sin seiersgang i norske og 
internasjonale medier. Norsk elbilforening er en 
viktig kunnskapsbase for media, elbilmarkedet 
og elbilpolitikken, og Elbilforeningen fortsetter å 
holde stand som en av de mest brukte kildene for 
nyhetsmediene i elbilsaker.

Internasjonalt er medieinteressen stor. Dekning av 
rekordhøye salgstall dominerer fra de internasjonale 
nyhetsbyråene, og Elbilforeningen får i perioder 
ukentlige henvendelser om intervjuer fra medier over 
hele verden. Av større internasjonale medier vi har blitt 

intervjuet av i 2021, kan vi eksempelvis nevne ABC 
News, Financial Times og The World i USA, Sunday 
Times i England og Nikkei i Japan. 

Året startet med bred dekning av høyt elbilsalg og 
prognoser for utviklingen fremover, og ikke minst 
dekningen av Elbilforeningens vintertest fra Kirkenes 
til Tromsø, hvor lokale og nasjonale medier ga 
oss omtale både underveis og etter at testen var 
gjennomført. 

2021 ble også året hvor elbilsalget for alvor tok av i 
Distrikts-Norge, noe som også preget medieomtalen. 

Media og kommunikasjon

Fædrelandsvennen

Torsdag 30. desember 2021MOTOR

26

Elbilandelen i ny-
bilsalget har steget 
fra 54 prosent i 
2020 til 65 prosent 
så langt i 2021. El-
bilforeningen tror 
andelen vil passere 
80 prosent i 2022. 

OSLO

– Elbiler er snart for alle. At det er 
så mye å velge mellom blant fa-
miliebilene, er en helt avgjørende 
årsak, mener Christina Bu, gene-
ralsekretær i Norsk elbilforening.

Nok en gang jubler Elbilforen-
ingen for ny rekord. 65 prosent av 
alle nye biler som selges er elbiler 
så langt i år. Og åtte av ti privat-
personer som kjøper ny bil, velger 
elektrisk – det er næringsmarke-
det som henger etter. Her er det 
bare drøye 40 prosent som velger 
elbiler, skriver Elbilforeningen på 
sine hjemmesider. 

 ELBILBOOM I NORD
– Ekstra gøy er det at hele landet 
kjøper elbiler. Elbil er favoritten 
enten du bor på i by eller bygd. 
Nye rekorder kommer i alle fyl-
ker. Lengst nord i landet har sal-
get tatt helt av sammenlignet med 

2020, sier Christina Bu.
I 2021 doblet elbilsalget seg i 

Nordland, Troms og Finnmark, 
mens Hordaland og Oslo måtte 
nøye seg med en økning på 49 og 
44 prosent. Likevel har Horda-
land landets høyeste andel elbi-
ler i nybilsalget med 77 prosent, 
og Oslo ligger like bak med sine 
72 prosent.

PASSERER 80 PROSENT I 2022
Bu har stor tro på at vi får nok en 
sterk elbilrekord i 2022. Norsk 
elbilforenings prognose for det 
kommende året er at elbilsalget 
vil passere 80 prosent.

– Og vi har tradisjon med å tref-
fe på prognosene våre. I fjor anslo 
vi 65 prosent elbilandel i nybilsal-
get, altså spot-on.

Bu mener vi fortsatt har en el-
bilpolitikk det virkelig svinger av, 
og det er avgjørende om vi skal nå 
stortingsmålet om at alle nye bi-
ler som selges skal være utslipps-
frie i 2025.

– Først og fremst har vi fått be-
holde momsfritaket for elbil enda 
ett år. Og så har vi fått gjennom-
slag for at helt nye forurensen-
de biler skal bli litt dyrere. Der-
for kommer 2022 til å bli et sterkt 
elbilår, mener Bu, selv om chip-
mangel skaper usikkerhet med 
tanke på billeveranser.

TEKST: TOR MJAALAND

Elbilsalget i Norge i 2020 og 2021
Fylke (gammel inndeling) Nye elbiler 2020 Nye elbiler 2021 Økning i elbilsalget Elbilandel 2021*

Finnmark 187 385 106 % 35 %

Nordland 1269 2609 106 % 54 %

Troms 941 1900 102 % 51 %

Møre og Romsdal 2473 4346 76 % 60 %

Trøndelag 5291 8656 64 % 66 %

Aust-Agder 1032 1688 64 % 58 %

Rogaland 5975 9727 63 % 67 %

Oppland 1404 2248 60 % 58 %

Sogn og Fjordane 842 1324 57 % 51 %

Vest-Agder 2875 4352 51 % 61 %

Buskerud 3961 5951 50 % 58 %

Akershus 11.860 17.697 49 % 67 %

Hordaland 8512 12.656 49 % 77 %

Vestfold 3326 4900 47 % 64 %

Østfold 4789 6976 46 % 64 %

Oslo 11.997 17.423 45 % 72 %

Hedmark 1907 2762 45 % 58 %

Telemark 2430 3280 35 % 58 %

NYBILSALGET: 

Mest solgte biler per  
19. desember i Norge
1. Tesla Model 3: 11.195

2. Toyota RAV4: 8506

3. Volkswagen ID.4: 8370*

4. Tesla Model Y: 7889

5. Volvo XC40: 6317

6. Ford Mustang Mach-E: 5969

7. Skoda Enyaq: 5543

8. Audi e-tron: 5431

9. Nissan Leaf: 5037

10. Polestar Polestar 2: 4032

*Inkl. ID.4 GTX

 – Ekstra gøy er det at hele landet nå kjøper elbiler. Elbil er favoritten enten du bor på i by eller bygd. Nye rekorder kommer i alle fylker, slår 

Christina Bu i Elbilforeningen fast. FOTO: ERIK M SUNDT

65 prosent elbiler i år  
– tror på 80 neste år

FAKTA

Mest solgte biler i  
Kristiansand per  
1. desember
1. Nissan Leaf: 265 

2. Tesla Model 3: 250 

3. Toyota Rav 4: 242 

4. Volkswagen ID.4: 234*

5. Audi e-tron: 206 

6. Ford Mustang Mach-E: 169 

7. Tesla Modfel Y: 166 

8. Mazda MX-30: 145 

8. Volvo XC 40: 145 

10. Skoda Enyaq: 137 

15,6 prosent 
elbiler på 
veiene
«Alle» kjøper elbil, og 
det snakkes snart ikke 
om annet enn elbiler 
når bil er tema. Men det 
er langt fram før 
elbilene dominerer på 
norske veier.

Statens vegvesen skriver i 
en pressemelding at den to-
tale bilparken i Norge er nå 
på 2.890.591 personbiler. 
451.831 av disse er utslipps-
frie. Dermed utgjør elbile-
ne ca 15,6 prosent av den to-
tale bilparken. Regjeringen 
har som mål at alle nye per-
sonbiler, lette varebiler og 
bybusser skal være nullut-
slippskjøretøy innen 2025. 
Så langt viser tall fra Statens 
vegvesen at vi er på god vei.

Hele 63,6 prosent av alle 
personbilene som ble regis-
trert til og med 15. desem-
ber i år, er elbiler. Dette er 
en økning fra i fjor, da ca. 53 
prosent av alle førstegangs-
registrerte personbiler var 
elektriske. September og de-
sember er de månedene i år 
da de fleste førstegangsre-
gistrerte personbiler var el-
biler, med over 76 prosent.

Når det gjelder lette va-
rebiler går 14,2 prosent av 
årets førstegangsregistrerte 
lette varebiler på el, og dette 
er praktisk talt likt som for 
2020. For bybusser har vi hatt 
en nedgang i år sammenlig-
net med i fjor. I fjor var an-
delen førstegangsregistrerte 
elektrisk drevne bybusser på 
35,7 prosent, mens tallet for 
i år er 13,8 prosent. Tallet for 
bybusser påvirkes betydelig 
av enkeltavtaler, som blir satt 
i gang i de store byene.
TOR MJAALAND

Rekord fra 
1986 er slått

 ● Det er ingen tvil, det blir 
ny registreringsrekord av 
nye biler i 2021. Den gamle 
rekorden fra jappetiden 1986 
på 167.352 nyregistreringer 
ble passert 19. desember.

167.418 nye personbiler 
var registrert i Norge fram 
til søndag 19. desember, og da 
var det fortsatt to uker igjen 
før vi går inn i nytt  bilår. Som 
altså betyr at den gamle re-
korden på 167.352 er slått, 
skriver nettstedet Tek.no.

Så langt i desember er det 
Tesla som dominerer stort 
med Model Y på topp foran 
Model 3. Deretter følger Au-
di Q4 e-tron, Nissan Leaf og 
nykommeren BMW iX,

Sjefredaktør Atle Falch 
Tuverud i bransjenettstedet 
Bilnytt tror imidlertid årstal-
let kunne vært mye høyere. I 
en kommentar skriver  han 
at «ordrebøkene de vet fin-
nes hos importørene fortel-
ler at det like gjerne kunne 
vært registrert over 200.000 
nye personbiler i år».
TOR MJAALAND
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Fem biler og seks sjå-

fører skal gjennom-

føre verdens nordlig-

ste elbiltest denne

uka. Mandag morgen

starta de i Kirkenes,

torsdag avsluttes den

i Tromsø.

■ KIRKENES

Gunnar Sætra

gunnars@sva.no

I løpet av turen skal testsjåførene

gjennomføre avstikkere til både

Vardø og Nordkapp for å sjekke

om det er mulig å ta seg fram med

elbil i Norges nordligste fylke,

uten rekkeviddeangst eller bil-

berging.

– Norsk elbilforening og lokal-

foreninga i Finnmark har i mange

år kjempa en kamp med mye på-

virkningsarbeid for å sikre at hur-

tigladeinfrastrukturen i nord skal

komme på plass. Da er ingenting

mer naturlig enn at vi også gjen-

nomfører den (u)offisielle åpnin-

ga av det nye ladenettverket som

nå kommer ved å legge vår årlige

vintertest til denne regionen, sier

Ståle Frydenlund, testleder i

Norsk elbilforening.

FLERE OG FLERE VELGER ELBIL

Hurtigladernettverket som nå

settes opp i samarbeid mellom Is-

havskraft og diverse lokale kraft-

lag, er døpt Ishavsveien. Per i dag

er 19 av 25 ladestasjoner åpna i

Troms og Finnmark.

Elbilandelen vokser kraftig i

nord. I 2015 var bare tra prosent

av nye biler i Finnmark elbiler. I

2019 økte andelen til elleve pro-

sent. I 2020 var den på 23 prosent.

I Sør-Varanger utgjorde elbiler 22

prosent av nybilsalget i 2020. I

desember var valgte 36,4 prosent

av nybilkjøperne i kommunen el-

bil foran fossilbil.

I hele Troms og Finnmark fylke

var elbilandelen av nybilsalget i

desember 2020 på 49,5 prosent.

– Det er helt fantastisk. Elbil-

satsinga har endelig tatt av dis-

triktsområdene. Vi er på god veg

mot målet om at elbiler skal være

det naturlige valget for alle, sier

Frydenlund, og tror at verdens

nordligste vintertest vil inspirere

flere.

SKAL KARTLEGGE ENERGIBRUK

Testkjørerne skal overnatte tre

steder i løpet av turen, i Tana,

Honningsvåg og Alta. De regner

med at de har god rekkevidde fra

den ene hurtigladeren til den nes-

te.

I løpet av turen skal de kartleg-

ge energibruken til de like bilene,

og om det er vestenlige forskjeller

mellom de ulike bilmerkene.

Porsche Taycan 4S er med på

grunnlag av sine tekniske egen-

skaper. Det er den enste bilen som

viser batteritemperaturen.

– Akkurat det kan vise seg

svært nyttig under årets test, der

temperaturene kan bli de laveste

vi noensinne har notert under en

vintertest, forklarer testlederen.

1400 KILOMETER

Vintertesten skal dekke mest mu-

lig av det som tidligere var Finn-

mark fylke. Starten gikk i Kirke-

nes, med en avstikker til den

russiske grensa. Deretter fortset-

ter sjåførene til Vardø. Derfra går

turen videre til Tana, hvor testla-

get deles i to.

Éi gruppe fortsetter til Lakselv

via Ifjord, mens den andre kjører

via Karasjok. Fra Lakselv fortset-

ter ferden til Olderfjord, Hon-

ningsvåg og Nordkapp, før retu-

ren går via Alta til Tromsø. De blir

minst 1400 kilometer.

GOD TEST AV INFRASTRUKTUR

Finn Helge Lunde i Finnmark el-

bilforening var til stede og tok far-

vel da sjøførene la ut på testkjø-

ringa.

– Det er kjempebra at de gjen-

nomfører turen. De viser at det er

mulig å ta seg fram med elbil i

Finnmark, og det blir en god test

av infrastrukturen for elbil i den-

ne delen av landet, sier Lunde.

Starta verdens nordlig

Kirkenes – skal kjøre l

KJØRERUTE: Her er ruta som testsjåførene ksal følge. To av bilene skal kjøre over Ifjordfjellet, mens de tre andre

kjører via Karasjok og til Lakselv. Illustrasjon: Googlemaps/Elbilforeninga

DISSE TESTES: Disse fem bilene skal testes. Fra v.: Porsche Taycan 4S, BMW iX3, Polestar 2, Volkswagen ID.3 og Citroën ë-C4.

Elbilsatsinga

har endelig tatt av

distriktsområdene.

Vi er på god veg mot

målet om at elbiler

skal være det

naturlige valget for

alle.

STÅLE FRYDENLUND,

NORSK ELBILFORENING

KLAR FOR TUR: Testleder Ståle

Frydenlund (t.v.) blir ønska god tur

av Finn Helge Lunde i Finnmark el-

bilforening. ALLE FOTO: GUNNARSÆTRA
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gste elbiltest i

litt på kryss og tvers

SJÅFØRENE:Disse skal kjøre elbil fra Kirkenes til Tromsø–viaVardø ogNordkapp. Fra venstre:Mattias Friberg, Line Støen, Hulda Trondstad, Snorre Slettvold, Øyvind LundeogStåle Frydenlund.
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Ikke fjern fordelene 
for elbil-eiere, 
da vil salget gå ned
ELBILER: Fordelene for 
elbilene må fortsette og en 
ladestrategi må lages for hele 
fylket. Alle kommuner må ha 
en dedikert elbil strategi. Vi 
ønsker alle politikere lykke til 
med å fatte vedtak som gjør at 
enda flere kjøper elbiler.
 
Tommy Skjolde 
Leder Rogaland elbilforening

 
Rogaland elbilforening ser at mange av 

fylkets kommuner øker innsatsen for 
å tilrettelegge og gleder oss over at Sta-
vanger ble tildelt Elbilforening sin pris 
som landets Elbil- hovedstad i 2019. Men 

myndighetenes tilrettelegging for elbi-
ler må fortsette, både nasjonalt, regio-
nalt og lokalt.

Bomrabatt viktig
Elbilforbundet er spesielt opptatt av to 
tema, merverdi og bomrabatt. Stortin-
get må Stortinget vente med å innføre 
moms inntil elbil er konkurransedyk-
tig, slik at vi unngår en tilbakegang i el-

bilsalget. Derfor mener vi at man bør av-
vente med innføring av en lav momssats 
til elbilandelen i nybilsalget er over 80 

prosent i alle bilsegmenter. Deretter må 
moms fases inn gradvis med en lav sats 
som ikke ødelegger salget. 

Bomrabatten må opprettholdes. Den-
ne har vært avgjørende for elektrifiserin-
gen av bilparken i Norge. I løpet av vå-

ren 2020 kunne vi feire at 10 prosent av 
alle bilene i Norge er elbiler. I stor grad 
kan vi takke bompengefritaket for dette. 

Regjeringen kan legge opp til at det 
lokalt kan fastsettes en takst for nullut-
slippskjøretøy som varierer mellom 0 og 
50 prosent av ordinær takst, fratrukket 
brikkerabatt i alle bompengeanlegg. Skal 
vi lykkes med å få nybilsalget av nullut-

slippsbiler opp i 100 prosent fra 2025, er 
vi helt avhengig av at det skal være forde-
ler med å velge elbil framfor fossilbiler. 

Lading i hele fylket
Rogaland fylkeskommune har et stort 
ansvar for å sikre at det er en god lade-
struktur i hele fylket. Kommunene i Sør-
Rogaland har utarbeidet en egen strategi 

for etablering av ladeinfrastruktur. Det 
er bra, men vi oppfordrer Rogaland om 

å utarbeide en felles strategi for hele fyl-
ket, i nært samarbeid med kommunene. 

Det er først når ladestrukturen er fullt ut-
bygd i Rogaland, vi kan si oss fornøyd. 

Stavanger kommune skal ha honnør 
for en helhetlig satsing på tilrettelegging 
for elbiler. Vi vil særlig trekke fram ord-
ningen med den kommunale støtteord-
ningen for lading i borettslag og sameier. 
Dette har per i dag resultert i 3600 om-
søkte ladepunkter. Også byens lading 
fra lyktestolper, er det høstet gode erfa-
ringer med. 

Sola kommune har investert i 13 elbi-

ler i kommunens bilpark, som utenom 
kontortid og i helger kan leies fritt av inn-
byggerne. Elbilforeningen ser positivt 

på denne type tiltak som Sola kommu-
ne har etablert og håper andre kommu-
ner blir inspirert til å gjøre noe lignende. 

Ikke fjern goder
Vi registrerer også at Rogalands kommu-
ner er godt i gang med å bytter ut tjenes-
tebiler til elbil og jobber med å legge til 
rette for mer offentlig ladning. Tilgang 

til lading på typiske turiststeder blir mer 

og mer aktuelt. Karmøy har for eksempel 
etablering lading på Avaldsnes og Skude-
neshavn. Men samtidig er vi er bekym-
ret for at kommunene ikke har lagt opp 
til en tilstrekkelig satsing på tilretteleg-
ging for elbiler, i 2021- budsjettet. 

Vi ser at det er partier som vurderer å 

utfordre dagens ordninger. Vi håper poli-
tikerne går inn for å opprettholde og gjer-
ne styrke dagens elbilsatsing. Stortinget 
har vedtatt at alt nybilsalg fra 2025 skal 
være nullutslippsbiler. I dag viser salgs-
tall at rundt halvparten av solgte biler er 
elbiler. Det er derfor mulig å nå 2025 -må-
let. Den gode utviklingen skyldes Stortin-
gets gode elbilsatsing, ved siden av økt 
miljøbevissthet hos kjøperne. 

I løpet av våren 2020 kunne 
vi feire at 10 prosent av alle 
bilene i Norge er elbiler. 
I stor grad kan vi takke 
bompengefritaket for dette.  

Er forurenseren egentlig synderen?
Tor Vesterhus 
Bergen

 

KLIMA: I den nye Perspektivmeldingen til 
Stortinget gjentas klimastrategien med 
å la forurenser betale for negative virk-
ninger av klimagass-utslipp.

 Hvilken skreddersydd strategi for 
Norge! Oljeselskapene kan innkassere 
grunnrenten ved utvinning, eksport og 
salg av olje og gass. Disse inntektene kan 
staten i neste omgang beskatte. Likevel 

blir vi som produsentland nesten ikke 
belastet i vårt klimaregnskap så lenge 

brenselet går opp i røyk og CO
2
 hos for-

urenserne i et annet land.
 I vårt eget land gir oljevirksomheten 

arbeidsplasser og avkastning på inves-
tert kapital. Samtidig får staten store inn-

tekter. Uten at vi som er på tilbudssiden 
må betale når klimagassene spys ut. Ikke 
rart at vi hver dag produserer maksimalt. 
Men er det ikke freidig av petroleums-
produserende land som tjener pengene, 
å hevde at den mest effektive klimatil-
nærmingen er at kundene også skal be-
tale for negative virkninger? 

 I norsk oljevirksomhets barndom fast-

satte politikerne et tak på hva den årli-
ge gass- og oljeproduksjon maksimalt 
kunne bli fordi en fryktet at vår «fast-
landsøkonomi» kunne bli rasert av smit-
teeffekten fra oljens høye kostnads- og 

lønnsnivå. Taket var på 90 millioner 
tonn oljeekvivalenter. Våre bakmenn 
skremmes av tanken på at produksjons-
begrensninger igjen skal bli innført, ved 
å erklære oljefrie soner i våre nordområ-
der. Slike tiltak vil koste, men det vil styr-
ke Norges tynnslitte troverdighet i arbei-

det for å etablere en global klimastrategi. 

Vi ser at det er partier som vurderer å utfordre dagens ordninger. Vi håper politikerne går 
inn for å opprettholde og gjerne styrke dagens elbilsatsing. 
c TORE MEEK / NTB

Korona skal 
ikkje vera eit 
unntak. Aldri 
meir eksamen!

SKULE: Eksamen kan 
samanliknast med å spele 
russisk rulett med framtida. Det 
er eit eldgammalt og utdatert 
system, kor flaks og uflaks 
spelar ei altfor stor rolle.
 
 
Lone Sjo Fredriksen 
Styremedlem Stavanger Sosialistisk Ungdom
 
Selma Omdal Ergo 
Styremedlem Stavanger Sosialistisk Ungdom
 
Maria Huster Wiik 
Styremedlem Stavanger Sosialistisk Ungdom
 
Ellen Margrete Ragnes Homlong 
Styremedlem Stavanger Sosialistisk Ungdom
 
Lene Sander Christensen 
Styremedlem Stavanger Sosialistisk Ungdom

 
Avlysinga av skriftleg eksamen har skapt 

jubel blant elevar og elevrådsleiarar om-
kring heile landet. Etter ein haust med va-
rierande kvalitet på undervisinga i ulike 

delar av landet har elevane samla seg og 
ytra eit krav om at eksamen må avlyses, og 
no har vi endeleg fått gjennomslag. «Kor-
ona-kullet», som begynte på vidaregåan-
de i fjor haust, har auka snittet, og det er 
ikkje tvil om at fjorårets avlysing av eksa-
men har hatt noko å sei.

Dagsform kan avgjera
Eksamen er ein unødvendig og urettfer-
dig måte å måle kunnskap på. Det er tal-
lause faktorar som kan spele ei rolle for ut-

fallet på eksamensdagen. Dagsforma kan 
vere avgjerande for om du kjem inn på den 
skulen eller det studiet du ønskjer. Har for-

eldra dine krangla dagen før, har du blitt 
sjuk, eller føler du berre på eksamensang-
sten, speler det inga rolle om du har jobba 

knallhardt resten av året.
Dagens skulesystem er allereie urett-

ferdig nok, og det gagnar berre elevar som 
lærer best ved å pugge og lese. Dei eleva-
ne som kjem dårlegast ut av alle dei andre 
skuledagane i året, er dei same som kjem 

dårlegast ut av å sitte inne i ein sveitt gym-
sal i seks timar, for å vise kva dei kan, mens 
alle klassekameratane sit og gomlar i seg 

safari-kjeks og drikk cola. Det er klart at 
dette ikkje er dei beste omstenda for å vise 
kunnskapane sine.

Vi krev rettferd
Eksamen er som ein runde russisk rulett 

med framtida vår. I mange tilfelle veg flaks 
minst like tungt som fagleg kompetanse og 

førebuing. Medan éin elev kjem opp i det 
faget hen presterer verst i, kan sideman-
nen vere sjeleglad fordi at hen kom opp i 
det faget hen presterer best i. Når faktorar 
som kva sensor du har fått kan vere årsaka 
til at du får ein trear i staden for ein fem-
mar, eller det at sensor vurderer din ek-
samen etter lunsj kan vippe deg opp i ka-

rakter, burde det ikkje ein gong vere eit 
spørsmål om å avlyse dette eldgamle og 
utdaterte systemet.

Vi i Sosialistisk Ungdom krev rettferd 
for elevar, og at arbeidet ditt gjennom hei-
le året skal spele ei rolle. Vi meiner at map-
pevurdering er vegen å gå for ei rettferdig 

vurdering. Korona skal ikkje vere eit unn-
tak, aldri meir eksamen!
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diner tar skade er hermeti-

Danmark gasjement 
dien 
hun 
har 

øpig 
ra 

ark

 DAVALI, AP

INNLEGG
Christine  ØdegaardNestleder i Norsk Elbilforening  Hordaland, Bergen

  ■ Jan Eide, tidligere el-bil-
eier i Sandviken, skriver i BA 

31.03.21 at han nå har gitt opp 

å eie el-bil, og valgt å gå over til 

fossilbil. Dette er triste nyhe-
ter for Hordaland Elbilforen-
ing, men også for miljøbyen 

Bergen. 

  ■ De siste årene har store de-
ler av utslippskuttet i byen 

vår kommet gjennom elek-
trifisering av personbilflåten, 

fordi flere el-biler gir mindre 

CO2. Utslippene fra veitrafik-
ken gikk ned med 7,7 prosent 

i 2019, og fra 2009 til 2019 er 

nedgangen på nesten 28 pro-
sent. Det meste skyldes over-

gang til el-biler og mindre kjø-
ring. 

  ■ Tross denne reduksjonen er 

veitrafikken fortsatt den klart 

største utslippssektoren, med 

40 prosent av de samlede ut-
slippene. Byråd for miljø og 

byutvikling i Bergen, Thor 

Haakon Bakke, er tydelig på 

hva som er prioriteringene 

fremover. Han sier at utslip-
pene må videre ned, ved å få 

ned fossilbilhandelen, i tillegg 

til å gjøre det enklere å gå, sy-
kle og reise kollektivt.
  ■ Bergen har de siste årene 

fått en tydeligere miljøprofil, 

med styrket satsing på sykkel-
veier, utbygging av Bybanen, 

og prioritering av gående. Det 

er den veien vi må gå for å bed-
re både lokal luftforurensning, 

få mindre kø på veiene, og ikke 

minst jobbe for å redusere vår 

andel CO2 i det globale klima-
regnskapet. 

  ■ Norsk Elbilforening Horda-
land stiller seg bak denne sat-
singen, men ønsker et større 

fokus på elektrifisering av per-
sonbilene. Dette kan oppnås 

via gode statlige insitamenter, 

som reduserte avgifter, men 

også via lokal tilrettelegging. 

El-biler har mange fordeler, 

men det er også ulemper som 

ny og ukjent teknologi, og rek-
keviddeangst. 
  ■ Det er utrolig viktig for 

miljøbyen Bergen at det skal 

være mer attraktivt å kjøpe el-
bil enn fossilbil for en fortsatt 

elektrifisering og nedgang av 

utslippene. Det er ikke attrak-
tivt nok når beboere i sentrum 

av byen vår ikke får hverdags-
kabalen til å gå opp med en el-
bil, og heller velger fossilt. Da 

er vi ikke kommet langt nok i 

tilretteleggingen lokalt. 
  ■ Elbilforeningen står på el-

bilistenes side, og vil kjempe 

for en fortsatt bedring av lade-
infrastruktur, slik at vi elimi-
nerer slike barnesykdommer. 

Vi mener at Bergen kommune 

må legge til rette for en nød-
vendig bedring av lademulig-
hetene sentralt i byen vår, og 

gjerne gå i dialog med aktuelle 

utbyggere for å komme i mål 

med dette så raskt som mulig.  ■ Det må kartlegges hvor be-
hovet er størst, det må avset-
tes areal til offentlige lade-
punkter, og utbyggere må få 

på plass de gode og bruker-
vennlige løsningene. Vi tren-
ger fortsatt elektrifisering av 

bilparken, og da må hverdagen 

fungere for folk flest.

Vi trenger flere el-biler  
og tilrettelegging for dem

LADESTASJON:  – Det er ikke attraktivt nok når beboere i sentrum ikke får 

hverdagen til å gå opp med en el-bil, og heller velger fossilt.  

 

FOTO: EIRIK HAGESÆTER

Send innlegg til debatt@ba.no. Håndskrevne 

innlegg sendes til BA-debatt, postboks 824 

Sentrum, 5807 Bergen.
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NYHETER Kjell Ivar Myhr
Leder Dagsorden
kjell.ivar.myhr@adresseavisen.no

Charlotte Ø. Sundberg
Leder Nyhet og Trondheim
charlotte.sundberg@adresseavisen.no

Mange trønderekjører elbil,
mensomAdresseavisenmeldte
torsdag, varandelen registrerte
elbiler i personbilparken i
Trøndelag fortsattunder 5
prosent i 26av38kommuner
vedutgangenav2020.
Det er ikke rart, mener lederen
av Elbilforeningen i Trøndelag,
Ståle Langolf.
- Nei, jeg er ikke overraska

over at det er få elbiler i mange
av distriktskommunene. For til
nå har det vært så lite hurtig-
ladere rundt omkring og det har
vært for lite utvalg av biler til
riktig pris som har dekt folks
behov.

- Men det bygges ladere og de
rette bilene er på veg inn i
markedet, så det vil skje mye
framover med elbilandelen i
distriktene framover nå, sier
Langolf.
Men for at elbilandelen i fylket

skal klatre videre, mener han
myndighetene må sette fart på
bygginga av hurtigladere - og
beholde alle elbilfordeler.

Vil ikkeventepåmarkedet
- Både fylkeskommunen og
regjeringa må ta ladegrep. Det
nytter ikke å tro at alle skal kjøpe
elbil før hurtigladerne er på
plass. Det er altfor lite ladere
rundt omkring, sier Langolf.
I et intervju med Adresse-

avisen, sier klima- og miljø-
minister Sveinung Rotevatn (V)

at han ikke vil lage en plan for
utbygging av hurtigladere - og
begrunner det med at en slik
plan kan ta motivasjonen fra de
private utbyggerne som han vil
at skal bygge laderne i
mesteparten av landet.
Rotevatn vil fortsette som nå,

at Enova støtter enkelt-
utbygginger der de mener det
ikke er marked for å bygge
ladere.
Forrige utlysningsrunde med

Enova-støtta utbygging gikk til
Nordland og Foldereid i
Namdalen.
- Langolf, du peker på

myndighetene, men Rotevatn
sier jo at det i mesteparten av
landet er private utbyggere som
skal bygge laderne?
- Det er altfor tidlig til å stole

på markedet. Det må jo bygges
mange flere hurtigladere før det
kommer elbiler nok overalt til at
det er et marked for å bygge
ladere kommersielt. Regjeringa
må sette trykk på at kommuner
og fylkeskommuner virkelig
bretter opp ermene og får fart på
ladeutbygginga, sier Langolf.
Han etterlyser også flere

ladere i områder der mange har
elbil, sompå Steinkjer.
- Vi må kunne ha mange nok

ladere til at ti elbilister skal
kunne hurtiglade samtidig på
Steinkjer uten å stå i kø, sier
Langolf.
Elbilandelen i Trøndelag totalt

sett er på 10,4 prosent, men det
er en tydelig større andel elbiler i
personbilparken i sentrale strøk
enn i distriktene.
Langolf tror mange distrikts-

bilister vil kjøpe seg elbil
framover, men kommer med en
advarsel:
- Vi kan få en stopper i

økninga i distriktene dersom de
ikke får benytte seg av de samme
elbilfordelene som de som har
kjøpt elbil fram til nå har fått.
Han har blant annet engasjert

seg for at et forslag til
regjeringen fra et utvalg, om å
kreve samme betaling for elbiler
som for andre biler i bommer,
ikke skal bli iverksatt.

Motstander av elbilbetaling
i bommen iTrondheim
I Trondheim vil kommune- og
fylkespolitikerne snart begynne
å kreve femti prosent bomtakst
av elbilene. Det er for mye,
mener Elbilforeningen.
- Tjue prosent bomtakst ville

vært greit, men å starte rett på

femti, det er håpløst, sier
Langolf, som trormange tarmed
bomkostnaden i regnestykket
når de skal kjøpe seg bil.
- Tror du folks bomkostnader

betyr mye når de skal kjøpe seg
ny bil?
- Ja, hver krone betyr mye for

mange. De økonomiske
fordelene betyr nok fortsatt mer
enn klimaargumentene bak å
kjøpe elbil, sier han.
MARGRETEKONSTAD
margrete.konstad@adresseavisen.no

Ståle Langolf, leder i Elbilforeningen i Trøndelag, kjører selv en elbil som har rekkevidde på rundt 20 mil. Foto: TERJE SVAAN

Skalelbilandelenvidereopp iheleTrøndelag,må
politikernesette fartpåhurtigladerbygginga-ogslutte
å fjerneelbilfordeler,menerStåleLangolf, fylkesleder i
Elbilforeningen.

Elbilforeningen:

-Politikerne
måta ladegrep

»Trondheim

Elbil

Elbiler skalmaksimalt betale 50
prosent av det bensinbiler betaler i
bompenger i eksisterende
bommer. Det er kommunene
sammenmed fylkeskommunene
sombestemmer satsene i de
enkelte bomstasjonene.
Elbiler og andre nullutslippsbiler
har ingen avgifter ved kjøp, verken
engangsavgift ellermerverdiavgift.
Det gjelder også nødvendig
tilleggsutstyr.
Elbiler er fritatt for omregistrering-
savgift ved kjøp av bruktbil.
Elbiler er fritatt for trafikk-
forsikringsavgift, tidligere kalt
årsavgift. Dette vil endre seg
1.mars 2021. Da vil elbil betale
2135 kr på årsbasis, somer
ca 70 prosent av normaltakst.
Dersomdu har elbil som firmabil,
har du 40prosent reduksjon i
fordelsbeskatningen for firmabil.

Kilde: Elbilforeningen.no 25.02.2021.

Fakta

Dette er de vedtatte
elbilfordelene

Mange valgte som forventet sommerferie med elbil 
i Norge, og Elbilforeningen fikk mye medieplass til 
å snakke om blant annet behovet for nok ladere og 
enklere betalingsmuligheter for elbilister. 

Høsten ble innledet med elbilturné arrangert av 
Finnmark elbilforening og mye lokal omtale. Senere 
ble fortsatt momsfritak og økte avgifter for ladbare 
hybridbiler et sentralt tema i forbindelse med 
statsbudsjettet, og Elbilforeningens seiere her fikk 
godt med omtale.

Lokalforeningene gjorde et byks i antall medieoppslag 
i 2021 og var synlig i 258 artikler, noe som er en 
oppgang på 109 sammenlignet med 2020.
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Det skjedde store ting med elbil.no, Elbilforeningens 
nettside, i året som gikk. Viktigst var at elbil.no kom 
ut i helt ny drakt sent i september. Bakgrunnen var 
et ønske om å styrke den digitale satsingen, ved økt 
innholdsproduksjon og trafikk til nettsiden, og å skape 
mer synlighet og større verdi for medlemmer og andre 
brukere.  

Den mest synlige endringen er en mer dynamisk 
forside, med en tydelig visuell profil, bedre tilpasset 
rollen elbil.no har som leverandør av nyheter, 

forbrukerstoff og medlemsinformasjon. Redaksjonen 
ble også forsterket med en egen leder og en 
ekstra journalist, noe som igjen resulterte i høyere 
produksjon. Samtidig har vi videreført tradisjonen 
med at mange på tvers av organisasjonen bidrar 
med stoff til elbil.no når de har kapasitet. Siden 
redaksjonen ble betydelig styrket i 2021, har vi nå 
større redigeringskapasitet som bidrar til at stoffet 
alltid har et profesjonelt journalistisk uttrykk. Det ble 
også implementert nytt redaksjonelt system (CMS), 

Stor elbil.no-satsing og oppgradering i 2021
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som gjør det enklere å legge inn og forvalte innholdet 
på de forskjellige delene av elbil.no.

Brukerne tok imot endringene med åpne armer, og 
antallet årlige sidevisninger passerte ti millioner for 
første gang. Det var en vekst på over 40 prosent fra 
2020. I unike sidevisninger var veksten enda større. 
Her gikk vi fra 5,6 til 8,7 millioner – en vekst på nesten 
60 prosent.

Nettsiden har også fått flere nye funksjoner, blant 
annet «Elbilvelgeren», som enkelt hjelper brukerne med 
å finne frem i det stadig voksende elbilmarkedet.

Elbil.no skal videreutvikles gjennom 2022, samtidig 
som redaksjonen forsterkes ytterligere. Dette 
skal legge grunnlaget for videre vekst og en enda 
bedre tjeneste for foreningens medlemmer og for 
elektrifisering generelt.

 I unike sidevisninger  
var veksten enda større.  

Her gikk vi fra 5,6 til  
8,7 millioner – en vekst  
på nesten 60 prosent.
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Samfunnet åpnet for alvor opp etter sommeren, og 
i månedene som fulgte opplevde organisasjonen 
rekordhøy lokal aktivitet, med rundt 50 møter og 
arrangementer i regi av lokalforeningene, før ny 
nedstengning i desember. Aktiviteten ga også et 
betydelig løft i medieomtalen av lokalforeningene. 

2021 var et valgkampår, og flere lokalforeninger 
hadde en viktig stemme i den nasjonale debatten om 
innføring av moms på elbiler.  

I periodene med få muligheter til utadrettet aktivitet 
har lokalforeningene bidratt i den omfattende 
utviklingsprosessen av organisasjonen som ble 
satt i gang av hovedstyret etter landsmøtet i 2020. 
Organisasjonsutvalget leverte rapporten sin i 2021, og 
denne ble debattert på tillitsvalgtsamlinger. 

Det har vært gjort mye godt lokalt arbeid også i 2021, 
og noen politiske seire. Her er noen eksempler:

Lokalforeninger

• 2021 ble året der Elbilforeningens lokalforeninger overbeviste 
lokalpolitikere flere steder om å gå gradvis til verks når elbiltakst 
i bomringen skal innføres. I Trondheim vedtok man 80 prosent 
rabatt når elbilistene skulle begynne å betale. I Bergen ble rabatten 
økt fra 50 til 80 prosent, i Oslo fra 50 til 62 prosent. 

• At Finnmark endte med over 50 prosent elektrisk nybilsalg 
i august var en kraftig oppmuntring i etterkant av den store 
elbilturneen arrangert av Finnmark elbilforening i samarbeid med 
elbilforhandlere og lokale kraftlag. Publikum flokket til fra øst og 
vest for å «se, lukte og prøve» over 20 elbilmodeller, og ikke minst 
snakke med erfarne elbilister. 

• I Stavanger ble det arrangert seminar om batteriets reise fra 
vugge til grav, i samarbeid med en gryende lokal batteriindustri. 
I Møre og Romsdal fikk medlemmer være med på verdensarvtur 
med elbil. Dette er bare noen av en rekke seminarer og 
medlemsarrangementer arrangert på sensommeren og høsten. 

• Stemningen ble for første gang helelektrisk på Oslo Motorshow da 
lokalforeningene i Oslo og Akershus, Østfold og Innlandet slo på 
stortromma med stand på den store messen som tradisjonelt sett 
har vært forbeholdt fossil bilinteresse. 

• Oslo og Akershus elbilforening har gitt omfattende innspill til 
hvordan alle i Oslo kan få et skikkelig, rimelig og forbrukervennlig 
ladetilbud.

• Byggingen av hurtigladenettverket langs Kystriksveien i Nordland 
ble påbegynt i 2021 og lokalforeningens egen 22-kW-lader, plassert 
på to europaller, har fått fast plass i Glomfjord sentrum. 

2021 ble året da samfunnet endelig skulle åpne opp etter covid-pandemien, 

for deretter å stenge ned igjen. Men lokalforeningene klarte både å utnytte 

tida med strenge smitteverntiltak og vinduene av åpenhet godt. 
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Det har i 2021 vært jobbet mye med nytt medlems-
tilbud som forenkler lading og gir medlemmene 
konkurransedyktige priser. I 2022 lanseres Lade-
klubben, som vi har gjort mye forarbeid med i løpet av 
2021.

Det har også vært jobbet mye med videreutvikling 
av ElbilAppen, og ny versjon blir lansert tidlig i 2022 
med nytt og forbedret brukergrensesnitt (blant annet 
forbedret kartløsning).

I løpet av 2021 lanserte Elbilforeningen flere nye 
medlemsfordeler levert av samarbeidspartnere. Tidlig 
på året kom vi med medlemstilbud på elektriker-
tjenester fra Bravida, ladebokser fra Ensto og rabatter 
hos Norgestaxi (med prioritering av eltaxi). Vi har 
også utvidet samarbeidet med Tibber ved å tilby 
medlemmene spesialpris på Tibber Pulse.

Elbilforeningens avtaler med Tibber (Easee ladeboks 
og strømavtale), Kruser, Viking, Austin & Lyngmyhr, 
Nordic Choice Hotels, Hurtigruta Carglass, Eplehuset 
og Domino’s ble videreført i 2021.

Medlemsfordeler

Våren 2021 lanserte 
vi Elbilvelgeren, som 

gjør det enklere 
for forbrukere og 

medlemmer å finne en 
elbil som passer deres 

behov. 



18

Koronapandemien satte også dette året sitt preg 
på planleggingen av ulike arrangementer og 
sammenkomster. Mange årsmøter i lokalforeningene, 
og dessuten Elbilforeningens landsmøte i mai, ble 
gjennomført som digitale arrangementer, men deretter 
fikk man samlet tillitsvalgte fra hele landet til en 
samling på høsten. Også noen seminarer ble digitalt 
gjennomført. 

Et hyggelig unntak der man fikk anledning til å møtes 
igjen, var Arendalsuka. Der inviterte Elbilforeningen 
til to debatter. Sammen med miljøstiftelsen ZERO 
arrangerte vi elbilpolitisk debatt om hvordan Norge 
kan nå 2025-målet om at alle nye biler skal være 

nullutslippsbiler. Dagen etter var det lading som sto på 
dagsorden: Ladebransje og myndigheter ble utfordret 
på hvordan man kan sikre brukervennlig og tilgjengelig 
lading i hele Norge. 

I november arrangerte Norsk elbilforening den store 
konferansen Nordic EV Summit i samarbeid med 
Norges varemesse (som nå heter Nova Spektrum). 
Konferansen samlet over 1.100 deltakere, 72 
foredragsholdere og 55 sponsorer og utstillere – og 
dette var en stor opptur særlig siden man i 2020 måtte 
avlyse konferansen på grunn av pandemien.  

Arrangementer

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. 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.

Nordic EV Summit

Arendalsuka Landsmøtet 2021
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Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2021 hadde Elbilforeningen 106.500 medlemmer.  

I løpet av året hadde medlemstallet økt med 18.000 medlemmer.  

Det tilsvarer en vekst på 20 prosent.

Antallet innmeldinger startet bra på begynnelsen 
av året, men så fikk vi en nedgang i mars, antakelig 
på grunn av ny nedstengning. Dette tok seg opp fra 
begynnelsen av mai, økte på utover sommeren og 
holdt seg stabilt og høyt utover høsten. 

Dette var tydelig året rekordmange igjen dro 
på elbilferie i Norge. Antallet henvendelser fra 
medlemmer, særlig knyttet til lading og forbruker-
relaterte saker, har økt enormt. Det har vært en 
økning i antall medlemshenvendelser på 133 prosent 
sammenlignet med 2020. 

Elbilforeningen jobber kontinuerlig med å styrke 
kapasiteten og forbedre systemene som skal ivareta 
en god og tilgjengelig medlemsservice. I 2021 
var vi endelig i drift med det nye CRM-systemet, 
altså medlemshåndteringssystemet. 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 

forbrukerinformasjon. 
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288
1.173

1.996

7.125

5.696

3.253

1.234

41.395

6.555

10.009

7.676

5.109
8.819

6.123

Antall medlemmer per lokalforening 
ved utgangen av 2021 (per 31.12.2021) 

+28%

+25%

+28%

+16%

+22%

+27%

+29%

+43%

+101%

+55%

+35%

+35%

+17%

+15%

Finnmark elbilforening: 288 

Troms elbilforening: 1.173 

Nordland elbilforening: 1.996 

Trøndelag elbilforening: 7.125 

Møre og Romsdal elbilforening: 3.253

Sogn og Fjordane elbilforening: 1.234 

Hordaland elbilforening: 10.009

Rogaland elbilforening: 7.676

Agder elbilforening: 5.109 

Vestfold og Telemark elbilforening: 8.819 

Østfold elbilforening: 6.555

Oslo og Akershus elbilforening: 41.395 

Buskerud elbilforening: 6.123

Innlandet elbilforening: 5.696

Total: 106.500 (+21%)

Ukategoriserte medlemmer og bedriftsmedlemmer er 

ikke inkludert i de fylkesvise medlemstallene. 



Note 2021 2020

Kontingenter 52 897 806 41 435 361

Annen driftsinntekt 6 809 181 4 173 941

Tilskudd Samferdselsdepartementet 1 500 000 1 500 000

Offentlig tilskudd 2 238 818 0

Sum driftsinntekter 63 445 804 47 109 302

Personalkostnad 1 (29 907 836) (24 441 426)

Avskrivning på driftsmidler og
immaterielle eiendeler

5, 6 (1 957 988) (1 524 874)

Annen driftskostnad 5 (8 234 017) (6 520 886)

Medlemskap / medlemsfordeler (20 521 808) (11 858 483)

Organisasjon / tillitsvalgte (642 414) (80 239)

Sum driftskostnader (61 264 063) (44 425 907)

Driftsresultat 2 181 741 2 683 395

Annen renteinntekt 22 149 61 495

Annen finansinntekt 50 504 4 822

Sum finansinntekter 72 653 66 317

Annen rentekostnad (993) (6 645)

Annen finanskostnad (12 003) (14 843)

Sum finanskostnader (12 996) (21 489)

Netto finans 59 657 44 828

Ordinært resultat før skattekostnad 2 241 398 2 728 223

Skattekostnad på ordinært resultat 11 (100 232) (83 886)

Ordinært resultat 2 141 166 2 644 337

Årsresultat 2 141 166 2 644 337

Overføringer

Annen egenkapital 2 141 166 2 644 337

Sum 2 141 166 2 644 337

Resultatregnskap for 2021
Norsk elbilforening
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Økonomi 
Foreningens totale inntekter i 2021 var på 63,5 
millioner kroner, som er en økning på 16,3 millioner 
kroner sammenliknet med året før. Økningen kommer 
i hovedsak fra en sterk medlemsvekst, samt inntekter 
fra konferanse og rådgivning. Kontingentinntektene er 
fremdeles foreningens viktigste inntektskilde, og sto i 
2021 for i overkant av 52,9 millioner kroner. 

Totale kostnader i 2021 var på 61,3 millioner kroner, 
som er en økning på 16,9 millioner fra 2020. Økningen 
var en konsekvens av oppbemanning og økt aktivitet. 
Foreningens årsresultat i 2021 ga et overskudd på 2,1 
millioner. Til sammenligning var dette på 2,6 millioner 
i 2020.  

Foreningens likviditet var god gjennom hele 
året. Basert på foreningens resultater mener styret at 
en videre drift av Norsk elbilforening er forsvarlig. 

Ansatte   
I 2021 sysselsatte vi totalt 44 personer, fordelt på 23 
menn og 21 kvinner. I løpet av året har fjorten nye 
mennesker begynt å jobbe i Elbilforeningen og syv 
personer har sluttet.  

Ved årsskiftet var det 39 heltidsansatte, i tillegg til fem 
deltidsansatte, som til sammen utgjør 41,3 årsverk.  

Gjennomsnittsalder på de ansatte ved utgangen av 
2021 var 42 år. 

Arbeidsmiljø   
Arbeidsmiljøet i foreningen er godt og sykefraværet var 
på 2,46 prosent. Det avholdes jevnlige avdelingsmøter 
og allmøter med de ansatte for å sørge for god intern-
kommunikasjonen i hele organisasjonen. Ansatte 
oppfordres til å delta på felles lunsjordning hvor vi 
serverer vegetarmat av høy kvalitet. Arbeidsgiver 
legger til rette for å delta på sosiale aktiviteter som 
for eksempel bingo på fredagene, årlig ansattsamling, 
julebord, sommerfest og uformelle samlinger etter 
jobb. 

Inntrykket er at selv om det til tider har vært mye 
hjemmekontor i løpet av året, er arbeidsmiljøet godt. 
Dette ble også bekreftet i medarbeiderundersøkelsen 
foretatt av «Great place to work». Den ble gjennomført 
høsten 2021, hvor vi ble sertifisert som nettopp det.      

Likestilling  
Norsk elbilforening har som mål å være en arbeids-
plass med full likestilling mellom kvinner og menn, 
og foreningen har innarbeidet retningslinjer som 
skal sikre det ikke forekommer forskjellsbehandling 
grunnet kjønn. Elbilforeningen har alltid lagt vekt på å 
rekruttere kvinner som tillitsvalgte og ansatte. Dette 
er særlig viktig i en bransje som tradisjonelt har vært 
mannsdominert. 

Blant Elbilforeningens faste ansatte var det ved 
årsskiftet 48 prosent kvinner og 52 prosent menn. I 
hovedstyret var det fem menn og fire kvinner, samt to 
kvinner og to menn i valgkomiteen. Blant de tillitsvalgte 
lokalt var det i 2021 fortsatt en overvekt av menn. 

Diskriminering   
Foreningen arbeider aktivt for å forhindre 
diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller 
livssyn. Aktivitetene i 2021 har blant annet omfattet 
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelses- 
og utviklingsmuligheter, samt beskyttelse mot 
trakassering. I forbindelse med ansettelsesprosesser 
har vi en generell beslutning om at én mann, én kvinne 
og én med flerkulturell bakgrunn skal innkalles til 
førstegangsintervju så fremt det er mulig.   
 

Ytre miljø   
Elbilforeningen har i størst mulig grad forsøkt å 
begrense forbruk og aktivitet som har en negativ 
miljøeffekt. I 2021 har foreningens to elbiler og to 
elsparkesykler i stor grad blitt brukt jobbreiser. På 
lengre turer har elbil eller tog blitt prioritert der det er 
mulig i stedet for fly. Foreningens virksomhet har ikke 
forurenset det ytre miljø i betydelig grad.  
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Styret
Styret har etter Landsmøtet 2021 bestått av følgende medlemmer:

Valgkomiteen har i 2021 bestått av følgende medlemmer:

Carl Anton Stenling   Ståle Langolf 

Berit Hornnes  Jane Meyer
(vara)

Generalsekretær i Norsk elbilforening er Christina Bu

Hege Lilleheil Horsberg
Styrets leder

Jonette Øyen 
Nestleder

Elnar Remi Holmen
 (ny nestleder fra desember 2021) 

Espen Hauge 
Styremedlem

Eivind Falk 
Styremedlem

Grethe Skånøy 
Styremedlem

Gunn Sissel Dobakk 
Styremedlem

Robert Nordli 
Vararepresentant

Øyvind Lunde 

Vararepresentant
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