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Innledning:
Norsk elbilforening fremmer elektrisk

Elbilister er svært fornøyde med sitt

mobilitet til beste for klima og miljø.

valg av bil. Norsk elbilforenings årlige

Elbilforeningens mål om at alle biler skal bli

spørreundersøkelse Elbilisten viser at 94

elektriske, har blitt norsk politikk gjennom

prosent av elbilistene er svært fornøyde eller

vedtaket om at alle nye personbiler og

fornøyde med å kjøre elbil. Bilen er fortsatt et

lette varebiler som selges i 2025 skal

viktig transportmiddel for folk, og for mange

være nullutslippsbiler. Også etter 2025 er

helt nødvendig for å få hverdagen til å gå

målet et helelektrisk nybilsalg hvert år, helt

opp. At folk velger elbil, er viktig for klimaet

til vi er i mål med hele bilparken. Norsk

og lokalmiljøet, og økonomisk gunstig for

elbilforening er dessuten opptatt av at resten

den enkelte.

av transportsektoren også bør gå over fra
fossilt drivstoff til fornybar energi gjennom

%XƽIVIF]XXIVJVEFMPQIHJSVFVIRRMRKWQSXSV

IPIOXVMƼWIVMRK

til elbil er et av de mest effektive tiltakene for
redusert luftforurensning og støy fra

Fordelene for samfunnet med skiftet til

ZIKXVEƼOOIR0YJXOZEPMXIXIRMF]IRIZʟVI

elbiler er mange. Elbiler er energieffektive,

er bedre nå enn for bare få år siden, og

og bidrar globalt til reduserte utslipp

innfasingen av elbiler har vært et viktig

av skadelige klimagasser. Lokalt bidrar

bidrag til dette. En elbil som erstatter en

elbiler til å redusere luftforurensning og

dieselbil kutter årlig utslipp av COǅ med

WX]JVEZIKXVEƼOOIR-)PFMPJSVIRMRKIR

rundt to tonn, og bidrar til å kutte utslippene

er vi teknologioptimister. Den norske

av svevestøv og NOX.

elbilpolitikken virker. Elbil skal passe for alle
som trenger bil. Resten av verden kommer
etter, og Norges elbilpolitikk er med på å
akselerere utviklingen globalt.
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Norsk elbilforening jobber for at:

)PIOXVMƼWIVMRKEZXVERWTSVXWIOXSVIR
skal skje så raskt som mulig, i hele
landet.

Alle nye personbiler og lette
ZEVIFMPIVIVRYPPYXWPMTTWFMPIVWIRIWXM
2025.

(IXWOEPEPPXMHZVIKYRWXMKIVIʟ
kjøpe og bruke elbiler enn biler med
forbrenningsmotor.
Alle skal kunne lade enkelt
SKIJJIOXMZXFʟHILNIQQISK
YRHIVZIMW
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Det skal lønne seg å
ZIPKIRYPPYXWPMTT
– øk forskjellen mellom
YXWPMTTSKRYPPYXWPMTTZIH
kjøp og leasing
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Elbilforeningen mener at:
zForurenser skal betale.
z*VMXEOIXJSVQIVZIVHMEZKMJXJSV
nullutslippsbiler må beholdes til
elbiler er konkurransedyktige i
alle segmenter og inntil de utgjør
QMRWXTVSWIRXEZR]FMPWEPKIXTʟ
årsbasis.
z)RKERKWEZKMJXIRJSVFMPIVQIH
JSVFVIRRMRKWQSXSVQʟZMHIVIJVIW
SKQMPNTVSƼPIRWONIVTIWJSVʟWMOVI

z-RRJEWMRKEZQSQWJSVIPFMPQʟ
KNVIWQIHIRPEZWEXWSKTʟIR
slik måte at man sikrer fortsatt
konkurransedyktighet mot biler på
JSWWMPXHVMZWXSJJ
z)RIZIRXYIPPSZIVKERKXMPIRR]JSVQ
JSVZIKTVMWMRKWOEPMOOIIVWXEXXI
ONTWEZKMJXIRJSVJSVYVIRWIRHIFMPIV
men komme i tillegg.
z*VMXEOIXJSVIRKERKWEZKMJXJSV

elbilens konkurransedyktighet.

RYPPYXWPMTTWFMPIVZMHIVIJVIWJSVʟ

)RKERKWEZKMJXTʟFMPIVQIHYXWPMTT

STTVIXXLSPHIMRWIRXMZIXXMPʟZIPKI

QʟOIWJVQERZYVHIVIVMRRJEWMRK

elbil.

EZPEZQSQWWEXWTʟIPFMPIV
zSkattereglene må endres slik at
elbiler også blir konkurransedyktige i
PIEWMRKSKƼVQEFMPQEVOIHIX

zVarebiler med forbrenningsmotor må
MPIKKIWWEQQIIRKERKWEZKMJXWSQ
personbiler.
z7XXXISVHRMRKIVJSVIPZEVIFMPIVQʟ
ZMHIVIJVIWSKWX]VOIW
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Kjøpsfordelene er selve fundamentet i
den norske elbilsuksessen og den aller
viktigste årsaken til at Norge er det landet
i verden som har størst andel elbiler i
personbilparken.
For at det skal være mulig å nå målet om
salg av kun elbiler senest i 2025, må de
sterkeste virkemidlene få virke lengst mulig.
Særlig i Distrikts-Norge har salget av elbiler
først nå skutt fart. Derfor er det avgjørende
at kjøpsfordelene blir opprettholdt så lenge
som nødvendig for å sikre opptrappingen
mot at alle nye biler og lette varebiler skal
være nullutslippsbiler.
Uten kjøpsfordelene ville elbiler vært
betydelig dyrere enn sammenlignbare
bilmodeller med forbrenningsmotor.
Endringer i avgiftene for elbiler må utredes,
varsles i god tid, være stegvis og baseres på
elbilens markedsandel. Eventuelle endringer
i bilrelaterte avgifter må fortsatt sikre
nullutslippsbilenes konkurransedyktighet.
Norske myndigheter må jobbe aktivt opp
mot Eftas overvåkingsorgan, ESA, for å sikre
at elbilfordelene kan videreføres så lenge
som nødvendig.
Prinsippet om at forurenser betaler er et godt
og etablert prinsipp i norsk avgiftspolitikk.
COǅ-komponenten i engangsavgiften må
økes. Det vil øke prisforskjellen mellom
forurensende og utslippsfrie biler, og er i tråd
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med prinsippet om at forurenser betaler. En
slik økning må gjøres før en gradvis innfasing
av moms for elbiler. Engangsavgiften på biler
med forbrenningsmotor skal sørge for at
elbiler er varig konkurransedyktige i pris, og
elbilenes fritak fra denne videreføres. COǅkomponenten i engangsavgiften må innføres
fra første gram utslipp og de generelle
satsene økes gradvis.
Kravene til elektrisk rekkevidde for at
ladbare hybrider skal oppnå fradrag i
engangsavgiften må skjerpes. Ladbare
hybrider bør ha minst 100 km elektrisk
rekkevidde for å oppnå fradrag i
vektkomponenten i engangsavgiften, og
innen 2023 må dette fradraget fjernes helt.
Firmabiler og leasing utgjør omtrent
halvparten av nybilmarkedet. Om
arbeidsgiver dekker både bil og
bilhold, svekkes insentivene for valg av
nullutslippsbil for den som disponerer bilen,
siden den som bruker bilen ikke drar nytte av
lavere driftskostnader. På grunn av gunstige
WOEXXIVIKPIVFIXEPIVHIWWYXIRHIƽIWXIFMPIV
med utslipp i praksis under halv moms
LZMWHIPIMIWYXWSQPIEWMRKIPPIVƼVQEFMPIV
HIJVWXIƼVIʟVIRI-ƼVQEFMPQEVOIHIX
næringstransport og leasing, må
skattereglene endres slik at overgang til elbil
forsterkes også i dette markedet.
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Varebilsegmentet må ses på for seg selv, og
derfor må disse bilene ikke bli ilagt
merverdiavgift før elvarebilene utgjør minst
80 prosent av nybilsalget av varebiler.
Varebiler har i dag rabatt i engangsavgiften,
noe som belønner forurensende varebiler
og gjør nullutslippsvarebiler mindre
konkurransedyktige. Varebiler med
forbrenningsmotor må få full engangsavgift,
på lik linje med personbiler.
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Det skal lønne seg
å ikke forurense –
bruksfordelene for
nullutslipp skal styrke
IPIOXVMƼWIVMRKIR
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Elbilforeningen mener at:
zMiljørabatten som sikrer

TVSWIRXEZTEWWIVMRKIRI

RYPPYXWPMTTWFMPIVQEOWMQEPXLEPZTVMW

og deretter følge den nasjonale

ZIHFSQJIVNIVSKTEVOIVMRKQʟ

50-prosentregelen.

STTVIXXLSPHIWWSQIRJEWXSKZEVMK
regel.
z-RRJVMRKEZFSQTIRKIVQʟ
OR]XXIWSTTXMPERHIPIPFMPIVMLZIVX
IROIPXFSQTVSWNIOXSKLZIVIROIP
ferjestrekning.
z6EFEXXIRJSVIPFMPWSQƼVQEFMPQʟ
opprettholdes på minimum samme
RMZʟWSQMHEK
zElbiler skal fortsatt ha miljørabatt i
XVEƼOOJSVWMOVMRKWEZKMJXIR
z*VMXEOIXJSVSQVIKMWXVIVMRKWEZKMJXJSV
IPFMPIVQʟFIZEVIW
zDet må etableres en egen nasjonal
regel om 100 prosent miljørabatt
JSVFIXEPMRKJSVIPZEVIFMPIVM
bomprosjekter fram til de utgjør

z/SPPIOXMZJIPXWOEPZVIXMPKNIRKIPMK
for nullutslippsbiler, med
samkjøringsregel når
zOSPPIOXMZJIPXIXPSOEPXIVJYPPX7SQ
EPXIVREXMZOERSKWʟIKRIQMPNJIPX
innføres.
zForbrukerne må få kjøre utslippsfri
XE\M(IXQʟWXMPPIWOVEZSQ
RYPPYXWPMTTJSVHVSWNIP]ZIV
zKjøregodtgjørelse for å kompensere
JSVQIVOSWXREHIVZIHIPW]OOIP
IVZMOXMKJSVʟQSXMZIVIXMPFVYO
EZIPW]OOIPMEVFIMHWWMXYEWNSRIV
Kjøregodtgjørelse for sykkel og andre
lette utslippsfrie transportmidler må
innføres på lik linje som for bil.
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&VYOWJSVHIPIVLEVMƽIVIXMʟVZVXIX
viktig virkemiddel i elbilpolitikken. De ti
kommunene i Norge med høyest elbiltetthet
er alle kommuner der en stor andel av
beboerne jevnlig passerer bomstasjoner
med miljørabatt for elbil, og tilgang til
kollektivfelt ble tidlig tatt i bruk for å få
fart på overgangen til elbiler. Når antall
elbiler øker, må bruksfordelene endre seg,
men siden dette er suksessfulle grep som
virker, er det viktig å videreføre politikk som
sikrer at det alltid skal lønne seg å velge
utslippsfritt.
Myndighetene har vedtatt 50-prosentregelen,
som sier at nullutslippsbiler maksimalt
skal betale halvparten av det biler med
utslipp betaler for bom, ferje og parkering.
Denne miljørabatten er en varig, fast
regel. Fordelene ved bruk av elbil er en
viktig motivasjon for å få folk over fra
forurensende biler til nullutslippskjøretøy,
og må få virke lokalt. Lokalt skal man kunne
bestemme et nivå mellom 100 prosent
miljørabatt og maksimalt halv pris for
parkering av elbil og for passering for elbil
i bom. Riksvegferjer og fylkesvegferjer må
også i framtiden sikres maksimalt halv
pris for elbiler, også på rabatterte billetter.
Dersom kommuner velger å pålegge elbiler
betaling for parkering, må 50-prosentregelen
også gjelde for kommunale parkeringshus
og område-/beboerparkering.
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Det er i dag store lokale forskjeller på elbilens
andel av bompasseringene fra bomprosjekt
til bomprosjekt. Elbilforeningen mener at
innføring av betaling i bom for elbil bør følge
andelen elbiler i det aktuelle, eksisterende
bomprosjektet. Når elbiler har passert 25
prosent i snitt over et år, kan man innføre 25
prosent betaling for elbiler, og når andelen
passerer 50 prosent, kan man innføre 50
prosent betaling.
-HIRZMHIVIYXZMOPMRKIREZFVYOWJSVHIPIVJSV
å sikre overgang til elektrisk mobilitet, er det
ZMOXMKʟƼRRITVEKQEXMWOIPWRMRKIVWSQ
sikrer en fortsatt positiv utvikling, å unngå
ensidige kostnadsøkninger for elektrisk
mobilitet, samt å drive politikkutvikling for å
fremme også lettere elektrisk mobilitet.
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Alle må kunne
PEHIIJJIOXMZX
både hjemme og
YRHIVZIMW
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Elbilforeningen mener at:
z(IXQʟZVIIROIPXʟPEHI7XEXIR

zNettleien må innrettes slik at

QʟXEIREOXMZVSPPIMʟKNVIHIX

LYVXMKPEHMRKOERZVIPRRWSQXSZIV

XMPKNIRKIPMKSKJSVFVYOIVZIRRPMKʟ

hele landet.

PEHIFʟHILNIQQISKPERKWZIMIR
zStaten må utarbeide en nasjonal

zNettleien må innrettes slik at felles
ladeanlegg i borettslag, sameier

ladestrategi. En ladestrategi må

og lignende ikke får urimelige høye

JSVIWPʟVEQQIZMPOʟVWSQWMOVIV

kostnader.

RSOYXF]KKMRKEZPEHIMRJVEWXVYOXYV
i tråd med den opptrappingen
Norge planlegger for elbilsalget,
sikre bedre koordinering mellom
offentlige myndigheter og bidra
til at infrastrukturen kommer på
TPEWWXMPPEZIWXQYPMKOSWXREH)R
WPMOPEHIWXVEXIKMQʟSKWʟZYVHIVI
PEHIFILSZIXJSVXYRKXVERWTSVXIR
zLadestasjoner må skiltes tydelig slik
EXHIXIVPIXXʟƼRRIHIQ
zDet bør planlegges og sikres
VEQQIZMPOʟVWSQFʟHIKNVEXEPPI
kommuner har et hurtigladetilbud
SKEXQERJʟVXMPYXF]KKMRKEZ
hurtigladeparker i stor skala.

zDet må opprettes en nasjonal
støtteordning til ladeinfrastruktur
for felles parkeringsanlegg og
garasjelag.
zAlle nye bygg må gjøres ladeklare.
zDet offentlige må sikre et
tilfredsstillende ladetilbud i områder
LZSVJSPOMOOILEVXMPKERKXMPIKIR
parkeringsplass.
z:IHFILSZFVPEHMRKTʟSJJIRXPMKI
parkeringsplasser reguleres med
TVMWMRWIRXMZIVMOOIXMHWFIKVIRWMRK
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Det er et offentlig ansvar å etablere
rammevilkår som sikrer en forsvarlig
ladeinfrastruktur når bilparken skifter over
til elektrisk drivlinje. Det offentlige må ta
ansvar for den helhetlige planleggingen
og koordineringen som skal sikre at
ladeinfrastrukturen kommer på plass,
og supplere med økonomisk støtte
og utbygging der markedet ikke sikrer
utbygging. Utbyggingen av ladeinfrastruktur
må holde tritt med elbilveksten, og skje
med lavest mulig kostnad økonomisk og
miljømessig. Utslippene fra tungtransporten
må reduseres og bedriftene som i årene som
kommer legger om fra tunge fossildrevne
vogntog og lastebiler til elektriske vogntog
og lastebiler, må også kunne lade. En
ladestrategi må derfor også vurdere
ladebehovet for tungtransporten.
Med økende antall elbiler, og elbiler
som også har lengre rekkevidde, øker
etterspørselen etter hurtiglading. Flere
IPFMPMWXIVLYVXMKPEHIVSKƽIVISTTPIZIVO*SV
at vi ikke skal gå på en ladesmell de neste
årene, må utbyggingstakten økes kraftig.
Det er i dag uoversiktlig, vanskelig og
lite brukervennlig for elbilister å vite hvor
QEROERƼRRILYVXMKPEHIVISKLZSVHER
man kan få tilgang til ladetjenesten, og
det er vanskelig å forstå prismodellene.
0EHIFVERWNIRZMWIVFIKVIRWIXZMPNIXMPʟƼRRI
fram til gode løsninger på egenhånd. Derfor
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trengs det utvikling av en forbrukerpolitikk
som regulerer den nye bransjen, og får på
plass roaming- og kortbetalingsløsninger.
Skiltingen av ladestasjoner er for dårlig.
1ERKIFPMVHIVQIHEZLIRKMKEZʟƼRRIJVEQ
via mobiltelefonen underveis. Det er lite
forbrukervennlig. Det må skiltes bedre langs
veiene og ved den enkelte ladestasjonen.
Lading mens bilen uansett står parkert er
det økonomisk mest gunstige, både for
den enkelte forbruker og for samfunnet.
Dagens elbilister lader i hovedsak hjemme.
For de som bor i bolig med egen garasje,
er etablering av hjemmeladeanlegg stort
sett problemfritt. Større utfordringer er
det for elbilister som ikke disponerer egen
parkeringsplass. Derfor er det viktig med
tilgang til normallading i gata der folk bor, på
destinasjonsparkeringer, innfartsparkeringer
og arbeidsplasser.
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Også i borettslag, sameier og større
garasjeanlegg krever etablering av lading
mer koordinering. Den nye laderetten i
borettslagsloven og eierseksjonsloven
sikrer beboere i borettslag og sameier rett
til å lade. Kostnader ved utbyggingen av
infrastruktur fram til ladepunktet skal som
hovedregel belastes felleskostnader eller
alle som kan ha nytte av investeringen,
mens det enkelte ladepunkt betales av den
som bruker parkeringsplassen. For å sikre
den nødvendige utbyggingen av smarte
anlegg for normallading i borettslag, sameier
og fellesanlegg, trengs det dessuten en
nasjonal støtteordning. For beboere som

ikke har tilgang til egne parkeringsplasser er
det viktig at kommuner sikrer godt utbygd
gatelading og annen offentlig tilgjengelig
lading, slik at alle kan velge elbil. Det er også
et særlig kommunalt ansvar å bidra til at
nyttetransport som for eksempel drosjer har
en ladeinfrastruktur som gjør det mulig å
skifte til nullutslipp.
Alle nye bygg må gjøres ladeklare. Det
må stilles krav til at det for alle nye bygg
og større rehabiliteringer sikres at en
fremtidsrettet grunninfrastruktur er på plass
slik at beboere og næringsdrivende enkelt
kan installere ladeboks.
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Lokalpolitiske
grep for elektrisk
mobilitet
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Elbilforeningen mener at:
zKommunene og fylkene må bruke

zKommunene må bidra til at

WMRMRRONTWQEOXXMPʟWXMPPIOVEZ

nyttekjøretøy, som for eksempel

SQRYPPYXWPMTTJSVZEVIXNIRIWXI

drosjer, har forutsigbar tilgang til

og persontransport i offentlige

lading, og at elbilister som ikke har

anbudskriterier.

tilgang til lading hjemme kan lade på

zKommunene må kunne innføre
nullutslippssoner.
zKommuner og fylkeskommuner må
JVIQQISZIVKERKIRXMPIPFMPKNIRRSQ
gode bruksfordeler.
zEgne parkeringsplasser bør
VIWIVZIVIWJSVRYPPYXWPMTTWFMPIV

offentlige parkeringsplasser.
zOffentlige parkeringsplasser som
VIWIVZIVIWJSVFMPHIPMRKWXNIRIWXIVWOEP
prioriteres til elbiler og ha dedikerte
ladepunkter.
zVeg, parkering og lading
tilrettelegges for elsykkel,
lastesykkel og lettere elektriske
framkomstmidler.

17

Politisk program for Norsk elbilforening 2021 – 2023

Mange virkemidler og tiltak knyttet til
IPIOXVMƼWIVMRKEZXVERWTSVXIRFIWXIQQIWEZ
lokale myndigheter. Lokalpolitikken er derfor
ZMOXMKJSVIPIOXVMƼWIVMRKIREZFMPTEVOIR
(IRJSWWMPIZIKXVEƼOOIRIVHʟVPMKJSVPSOEP
luftkvalitet, og gjør lufta helseskadelig.
-XMPPIKKFMHVEVZIKXVEƼOOIRMWXSVKVEH
til kommunenes klimagassutslipp. Ved
å prioritere nullutslippsbiler i byer og
tettsteder framfor biler på fossilt drivstoff,
vil luftkvaliteten bli betydelig bedre,
klimagassutslippene reduseres og det blir
mindre støy.
Kommuner og fylkeskommuner kan drive
en offensiv elbilpolitikk ved å unngå for tidlig
innfasing og for rask opptrapping av betaling
for parkering og bompasseringer. Man bør
unngå ensidige kostnadsøkninger for elbil,
og innenfor 50-prosentregelen sikre at det
alltid lønner seg å være elbilist. Lokalt må
man sikre elbiler tilgang til kollektivfeltet
så lenge det er plass, og deretter prioritere
samkjøringsregel med elbil for fortsatt
tilgang.
Det etablerte nullvekstmålet, og mål
SQRIHKERKMFMPXVEƼOOMRRIFVIVEX
persontransporten i byene i stadig større
grad skjer med kollektivtransport, sykkel
og gange. De gjenværende bilene må bli
nullutslippskjøretøy. Derfor må kommunene
kunne etablere nullutslippssoner og legge
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til rette for lettere elektrisk mobilitet. Elbil
er et viktig transportmiddel i hverdagen for
folk i hele landet. Et nytt nullutslippsmål
for byområdene må derfor supplere
nullvekstmålet. Nye løsninger for lettere
elektrisk mobilitet gir i tillegg store
muligheter til å frigjøre areal og redusere
bruken av forurensende og plasskrevende
biler, særlig i byene. Målet er å styre mot
at alle biler skal være elbiler, uavhengig av
omfanget av bilbruken. Det må utvikles en
helhetlig samferdselspolitikk som tar høyde
for folks ulike mobilitetsbehov og muligheten
for bruk av pendlerparkering for elbiler må
derfor økes.
Bildelingsordninger kan være med på å
redusere antallet private biler i byene. Etter
LZIVXWSQƽIVIF]IVMRRJVIVFIKVIRWMRKIV
på antall parkeringsplasser og øker prisene
for parkering, blir bildelingstjenester mer
attraktive. For at disse skal være basert på
elbiler, er det viktig med parkeringsplasser
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med dedikert lading. Det kan løses enten ved
samarbeid med private parkeringsselskaper
eller ved at kommunene legger til rette
for ladeparkering for bildelingstjenester.
For at kommuner skal sette av areal til
delebiler må det være et krav om at bilene er
nullutslippsbiler.
Ulike byer har ulike utfordringer knyttet til
lokal forurensning, transport og arealbruk.
-RRJVMRKEZRYPPYXWPMTTWWSRIVZMPKM
ƽIVIMRWIRXMZIVXMPʟF]XXIJVEFMPQIH
forbrenningsmotor til elbil eller andre
former for elektrisk mobilitet, og særlig
OYRRIJVIQWO]RHIIPIOXVMƼWIVMRKEZZEVISK
nyttetransport. Å reservere parkeringsplasser
til elbiler og andre former for elektrisk
mobilitet vil også tilrettelegge ytterligere for
overgang til nullutslippsløsninger. Økt bruk
av elsykkel krever bedre infrastruktur - både
trygge sykkelveier, trygg parkering og
lademuligheter.

Det offentlige har stor innkjøpsmakt som
påvirker markedet og bidrar til etterspørsel,
og det offentlige må derfor velge nullutslipp.
)PIOXVMƼWIVMRKEZFMPFVYOIRMOSQQYRIRW
tjenestetilbud og annen nyttekjøring trengs
for å kutte utslipp, og for å nå 2025-målet
om at alle nye personbiler og lette varebiler
skal være nullutslippsbiler. Offentlig sektor
må utelukkende kjøpe nullutslippsbiler og
-varebiler, og velge nullutslippsalternativer
ved innkjøp av nyttekjøretøy som buss,
renovasjonskjøretøy, anleggsmaskiner og
JIVNIV-XMPPIKKOSQQIVHIXIRVIOOIPIXXIVI
elektriske mobilitetsløsninger som også bør
testes ut i det offentliges drift og innkjøp.
Det offentlige må også sette miljø- og
utslippskrav ved innkjøp av tjenester som
medfører transport, for å være med på å
skape et marked.
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)RIPIOXVMWORVMRKW
og forbrukerpolitikk
for fremtiden: Elbil,
WMVOYPVOSRSQMSK
internasjonalt
ERWZEV
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For å bidra til at elbiler
TVSHYWIVIWFVIOVEJXMKQʟ
z2SVKIZVIIXJSVIKERKWPERHJSV

zdet bli enklere å få elbilen

trygg innsamling, gjenbruk og

KSHONIRXEZZIKQ]RHMKLIXIRIZIH

KNIRZMRRMRKEZFEXXIVMIV

batteribytter.

zen internasjonal eller europeisk

zFVERWNIWXERHEVHIVYXZMOPIW

WIVXMƼWIVMRKWSVHRMRKWMOVIQMPN

KEVERXMSVHRMRKIVYXZMHIWSK

SKIXMOOMEPPIPIHHEZTVSHYOWNSR

fagutdanningene oppdateres for å

KNIRZMRRMRKEZFEXXIVMIV

sikre at det blir enklere å reparere og

zdet tilrettelegges for etablering

bytte deler på elbiler.

EZFEXXIVMTVSHYOWNSRSK
FEXXIVMKNIRZMRRMRKM2SVKI
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*SVʟFMHVEXMPIPIOXVMƼWIVMRKMRXIVREWNSREPXQʟ
zden norske elbilpolitikken inspirere andre land til å følge etter.
zZMFMHVEXMPOYRRWOETWYXZMOPMRKSKWTVIHRMRKEZMRJSVQEWNSRSQIPFMPIVW
QMPNSKIRIVKMVIKRWOETFPERXRVMRKWPMZJSVWORMRKWQMPNIVSKJSPOƽIWX
Elbilpolitikken er et av de viktigste
norske bidragene i den internasjonale
miljøpolitikken. Norge ligger fortsatt
mange år foran alle andre land, og har
vist verden at en rask innfasing av elbiler
er mulig. Myndigheter, næringsliv og
påvirkningsaktører rundt om i verden ser
til Norge for å lære. Det gir oss også et
stort internasjonalt ansvar for å lykkes
med å nå 2025-målet, og med det bidra til
å skape en fossilfri transportsektor som
også resten av verden kan oppnå.
Å bytte fra fossile drivstoff til
elektrisitet i transportsektoren er et
paradigmeskifte. Å ta i bruk fornybar
energi er helt nødvendig for at
Norge og verden skal klare å kutte
utslippene av klimagasser og redusere
helseskadelig luftforurensing. På sikt
må transportsektoren bli helt utslippsfri.
Dette er mulig, med politisk vilje og
konkrete virkemidler.
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For bilprodusentene er Norge et
utstillingsvindu og et laboratorium for
framtidens bilmarked. For å oppnå
RYPPYXWPMTTJVEFMPTEVOIRXVIRKWHIXƽIVI
og bedre elbilmodeller i alle segmenter.
Derfor jobber vi for tett dialog mellom
bilbransjen, myndighetene og forbrukerne
også utenfor Norge.
Den norske elbilpolitikken er en suksess
som må formidles til inspirasjon for
resten av verden. For å oppnå dette
må vår erfaring og kunnskap deles
internasjonalt. Elbilforeningen skal
direkte, gjennom AVERE (European
Association for Electromobility) og
sammen med andre samarbeidspartnere
og NGO-er, jobbe internasjonalt opp
mot bilbransjen og politiske organer
for å dele kompetansen vår. Vi vil
også delta i relevante forsknings- og
utviklingsprosjekter innen elektrisk
mobilitet.
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Elbiler har en sentral plass i en sirkulær
økonomi, både fordi de kan benytte seg av
fornybar energi, men også fordi batterier kan
KNIRFVYOIWSKKNIRZMRRIWƽIVIKERKIVSKTʟ
sikt redusere avhengigheten av begrensede
ressurser. Det trengs derfor økt satsing
på gjenbruk og gjenvinning av batterier
og mineraler. Det må også bli lettere å
reparere elbiler slik at levetiden blir lengre og
bruksegenskaper på elbilen blir bedre.
Elbilbatterier vil fortsatt ha bruksverdi når de
ikke lenger brukes i bilen, og er en ressurs
WSQQʟYXR]XXIWEOXMZX-TVMZEXILNIQOERHI
brukes til batteribank tilknyttet for eksempel
solceller, og de kan lades når strømprisen er
lav og forsyne bygg når prisen er høy, og slik
balansere strømnettet. Det må utvikles
lovverk som kan legge til rette for gjenbruk
som er trygt for både miljø og forbrukere
og gjøre det kommersielt mulig å utnytte
FEXXIVMIRIZMHIVI-XMPPIKKXMPKNIRFVYOEZ
batterier trengs det også økt satsing på
gjenvinning av komponentene og råstoffene i
batteriet når det ikke lenger kan brukes.
Et teknologiskifte innebærer også nye
produksjonsmåter. Også for de nye
teknologiene er det utfordringer knyttet til
både miljøvern og arbeidsrettigheter, særlig
i fattige land med store naturressurser.

Disse må løses. Batterier krever råstoff i
produksjonen, og det kan være forbundet
med negative konsekvenser for mennesker
og naturmangfold. Det er viktig å sørge
for at utvinning, foredling og produksjon
av materialer skjer på en etisk og
miljømessig forsvarlig måte. Som ledende
elbilland bør Norge jobbe for skjerpede
miljøkrav og anstendige arbeidsforhold i
produksjonen av batterier, og etterspørre
åpenhet bakover i produksjonskjedene hos
produsentene. Norske myndigheter må ta
initiativ til at det etableres en internasjonal
WIVXMƼWIVMRKWSVHRMRKJSVFVIOVEJXMK
batteriproduksjon som omfatter både
miljø og menneskerettigheter. En slik
WIVXMƼWIVMRKWSVHRMRKFVJEZRIWʟFVIHXWSQ
mulig, og som minimum gjelde hele Europa.
-XMPPIKKFV2SVKIWEXWITʟJSVWORMRK
og utvikling av batteriteknologi for mer
miljøvennlig bruk og gjenbruk av råvarer,
og være et foregangsland for resirkulering.
Norge bør tilrettelegge for etablering av
produksjon av batterier i Norge. Som et
land med stor fornybar kraftproduksjon vil
dette bidra til batteriproduksjon med mindre
miljøbelastning samtidig som vi bygger
oppunder norsk industri.
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