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Det norsk Storting har besluttet: 

• Norge skal legge forholdene til rette for nullutslippsbiler 

• «Fødselshjelp»: 

– Gunstig avgiftsregime ut 2017 eller 50 000 stk solgte nullutslippsbiler (elbiler og 

hydrogenbiler) 

• Tilleggsgoder skal vurderes løpende 







Salg elbiler i Norge i september 2013 

• Elbilsalget øker kraftig: 

– I september ble det registrert 1044 nye personbiler med elmotor. Det er 461 

flere (+79,1 %) enn i september 2012.  

– Elbilene hadde i september i år en markedsandel på 8,6 % blant personbilene, 

mens den i september i fjor var 5,2 %.  

– Hittil i år er det registrert 4250 nye personbiler med elmotor (4,0%),  

1267 (+42,5 %) flere enn i samme periode i fjor. 

 



Elbilsalget viktig for å nå miljømål: 

Norge: 85 gr CO2 pr km i 2020  



Vurdering av endring i politikk og offentlige 

insentiver  

• Stor enighet om politikken  

– I Klimaforliket som ble inngått i juni 2012 går alle de politiske partiene med 

unntak av Fremskrittspartiet inn for å bevare avgiftsfordelene til elbiler ut 2017 

(hele kommende stortingsperiode) med mindre antallet biler overskrider 50 000 

før den tid. De lokale fordelene (gratis parkering, tilgang til kollektivfelt, fri 

passering av bomring) kan i følge Klimaforliket bare endres i samråd med lokale 

myndigheter.  

• Hvordan nå 85 g/km målet?  

 



Incentiver elbiler i Norge 

• Ingen engangsavgift (avgift ved import) 
– Snitt avgift er i dag ca NOK 110.000 pr bil (alle biltyper) 

• Ingen merverdiavgift (25%) 

• Lavere årsavgift, NOK 420,- (3.360,-) 

• 50% firmabilbeskatning 

 

• Tilgang til kollektivtransportfeltet 

• Gratis parkering 
– Eks: månedspris Oslo City ca NOK 3.000,- 

• Gratis bomring 
– Ca NOK 10.000  - 15.000 pr år i Oslo 

 

 

 



Ladestasjoner 

• Antall ladestasjoner i Norge: 
– Ca 4.200 stk 

• www.ladestasjoner.no 

 

http://www.ladestasjoner.no/




Kriterier for plassering av hurtigladere.  

Kilde: Econ Pöyry 2012.  



Foreslåtte hovedregioner for hurtigladingsutbygging (innenfor røde 

streker) og kart over befolkningskonsentrasjoner og årsmiddeltemperatur. 

Kilde: Econ Pöyry 2012.  





Hurtiglading abonnement 

• Lyse innfører betaling for hurtiglading 

• 30. oktober kommer betalingsløsningen for Lyses 6 

hurtigladestasjoner i Stavanger-regionen. For maksimalt 15 

ladinger blir prisen 199 kroner i måneden. 

• Energiselskapet mener dette abonnementet passer godt for kunder 

som stort sett baserer seg på lading hjemme eller på jobb, og som 

av og til har behov for å bruke hurtiglader - til å dekke inn 

ekstrakjøring. 

• Alle kunder som velger månedsabonnementet vil få en egen RFID-

brikke i posten. Brikken brukes, som ellers, til å igangsette og 

stoppe lading. 

 

http://www.ladestasjoner.no/nyheter/124-lyse-innforer-betaling-for-hurtiglading



