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Sammendrag
Norge er et foregangsland for introduksjon av ladbare biler. Det er ingen tvil om at mye av æren kan
tilskrives omfattende statlige og kommunale virkemidler, som er fredet ut 2017. Rapporten viser at ladbare biler vil trenge støtte utover 2017, men at behovet gradvis vil falle. Den fremtidige utviklingen og innretningen av virkemidlene bør skje på en måte som ikke truer det langsiktige målet om økende andeler
lav- og nullutslippsbiler i personbilparken. Vi foreslår konkrete endringer i dagens virkemiddelbruk, og
gjør framskrivninger for når ladbare biler kan bli konkurransedyktige i forhold til fossile biler slik at en
planlagt nedtrapping av virkemidlene kan iverksettes.

Bakgrunn og problemstilling
Statens og kommunenes virkemidler for å fremme ladbare biler har vært viktige for den raske innfasingen av elbiler i Norge. Stortinget har i Klimaforliket gitt garantier for at avgiftsfordelene skal videreføres
inntil vi har 50.000 nullutslippsbiler på veiene, eller til utgangen av 2017. Dagens virkemiddelbruk har
skapt trygghet i virkemiddelmarkedet i noen år, men samtidig knytter det seg usikkerhet til hva som
skjer etter 2017 – eller før, hvis elbilmarkedet når 50.000 enheter før 2017. Det sentrale spørsmålet vi
stiller i denne rapporten er hvordan vi kan bygge bro mellom dagens marked som er avhengig av støtteordninger og et fremtidig markedsbasert bilmarked der ladbare biler blir konkurransedyktige selv uten
støtte. Det gjør vi ved å analysere hvordan virkemidlene bør utvikles, innrettes og trappes ned uten at
realiseringen av målene om en langsiktig økning i de ladbare bilenes markedsandel trues.
Denne rapporten er skrevet av THEMA Consulting Group AS på oppdrag fra ZERO, Volvo Norge, Energi
Norge og Transnova.

Hovedpunkter
Det kan virke som det skjer en elbilrevolusjon i Norge, men selv om salgstallene øker sterkt, er den
videre innfasingen av ladbare biler i den norske bilparken usikker. Tross bred medieomtale utgjør elbiler bare 0,5% av den norske bilparken. I verden er andelen tilnærmet null. At elbiler ser ut til nå 5% av
det norske nybilsalget i 2013 er likevel eksepsjonelt i global sammenheng. Den norske virkemiddelpakken
tilskrives mye av æren.
Dagens støtte til ladbare biler, som har en miljø- og klimapolitisk begrunnelse, muliggjør en gradvis omstilling av bilparken. Støtten til ladbare biler er forankret i Klimaforlikets målsetning om 15-17 millioner tonn CO2 i nasjonale utslippskutt, i EU-målsetningen om 10% fornybar energi i transportsektoren,
og mer konkret i den norske målsetningen om at det gjennomsnittlige utslippet fra nybilparken ikke skal
overstige 85 gram per kilometer, alt innen 2020. Både elbiler, plug-in hybrider og effektivisering av fossile
biler er viktige tiltak for å nå målsetningene. Scenarioene vi har utarbeidet viser likevel at det ikke holder
å bare effektivisere fossile biler, hverken på kort sikt mot 2020 eller på lenger sikt. Utskiftingstakten i
bilparken er lav, kun 5% årlig, og innenfor tanken om et langsiktig karbonbudsjett, bør man derfor starte
omleggingen til nullutslippsteknologi tidlig og i tilstrekkelig grad.
Dagens virkemidler for ladbare biler er gode, men ikke tilstrekkelige for å nå målsetningene. Fritak
for engangsavgift og merverdiavgift medfører at elbiler har tilsvarende kjøpskostnad som fossile referansebiler. Avgiftsfritakene gjør sammen med bruksfordelene som kollektivfelt, fritak for bompenger, ferje-,
og parkeringsavgift, at elbilene er attraktive kjøp for en andel bilkjøpere. Derimot fremstår ikke plug-in
hybrider som tilstrekkelig attraktive i dag sammenlignet med rene fossile biler, fordi dagens merkostnad ved innkjøp ikke oppveies av reduserte drivstoffskostnader gjennom bilenes levetid. Videre er om-
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trent 35% av årlig nybilkjøp firmabiler, men plug-in hybrider får ikke gjennomslag i dette segmentet fordi
fordelsbeskatningen fører til at fossile biler med høyere standard til samme pris velges. Tilsvarende er
cirka 25% av nybilkjøpet leasede biler (mange leasede biler er også firmabiler). I dette segmentet er ikke
elbiler attraktive fordi det ilegges merverdiavgift på leasingkostnaden. Det lønner seg med andre ord å
kjøpe elbilen framfor lease den.
Ladbare biler vil trenge støtte utover 2017, men behovet reduseres gradvis. Basert på offentlig tilgjengelige estimater på produksjonskostnader for elbiler og plug-in hybrider fremskriver vi den relative
kostnadsforskjellen i forhold til fossile referansebiler. Framskrivningene er usikre, men viser at elbiler har
et støttebehov i ytterligere 7-15 år. Våre framskrivninger viser imidlertid også at behovet faller relativt
raskt. Plug-in hybrider har et mindre støttebehov enn elbiler, men i motsetning til for rene elbiler vil støttebehovet vedvare fordi de alltid vil være fossile biler med merkostnader knyttet til elektrisk drivlinje og
batteri. De vil derfor ha et mindre støttebehov de neste 5-10 årene avhengig av bilsegment og størrelse.
Virkemiddelbruken må først forbedres på tre områder: lavere engangs- eller merverdiavgift for
plug-in-hybrider, 85% firmabilbeskatning for plug-in hybrider, samt fritak for merverdiavgift for
leasing av elbiler. Vi anbefaler at CO2 -komponenten i engangsavgiften vris ytterligere slik at plug-in
hybrider belønnes og deres referansebiler straffes sammenlignet med i dag. Potensielt bør justeringen
av engangsavgiften kompensere for hele merkostnaden ved innkjøp av plug-in hybrider. Alternativt kan
engangsavgiften gjøres om til et støtteelement eller plug-in hybrider får halv merverdisats. Over tid bør
også effekt vektlegges mindre og CO2-utslipp vektlegges mer i engangsavgiften. Fordi dagens firmabilordning ikke har gode bruksincentiver anbefaler vi at plug-in hybrider gis 85% firmabilbeskatning for å
kompensere for noe høyere innkjøpskostnad. Til sist anbefaler vi at leasing av elbiler fritas for merverdiavgift (0-sats) slik at det ikke spiller noen rolle hvorvidt man kjøper eller leier elbilen.
Etter hvert som produksjonskostnaden for ladbare biler faller, kan virkemidlene etter en varslet
plan gradvis trappes ned på en måte som sikrer at ladbare biler forblir attraktive kjøp, samtidig
som kostnadene ved virkemidlene begrenses. Myndighetene bør følge kostnadsutviklingen fra år til
år og vurdere nedtrapping av virkemidlene deretter. Vurderingen må ta høyde for ikke-kvantifiserbare
konkurranseulemper for ladbare biler, som rekkeviddebegrensning, begrenset modellutvalg og usikker
annenhåndsverdi. Det er kritisk at ladbare biler fremstår som attraktive kjøp fra år til år og at bilkjøpere
finner virkemiddelbruken og omstillingen av bilparken forutsigbar. Tabell 1 viser vår foreslåtte nedtrappingsplan for virkemidlene. Forslagene bygger på prinsippet om at virkemidlene bør utformes slik at de
politiske målene om innfasing av ladbare biler realiseres til lavest mulige samfunnsøkonomiske kostnader.
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Virkemiddel

Konsekvens for
samfunnet

Mulig utvikling av virkemiddelet

Tilgang til
kollektivfeltet

• Dårligere framkomst
for busser

• (Utrede miljøfelt der kollektivfeltet
inndras)

Rekkefølge
Ved behov

• Tilgang basert på odde-/partall i
reg.nr.
• Forby elbiler på strekninger i
rushtiden
Tilgang og pris
på lading

• Redusert kommunalt
proveny

• Innføre betalingssystemer med gradvis økende satser

1

• (Utvide ladeinfrastruktur utenfor
bysentrum)
Redusert
årsavgift

• Redusert statlig
proveny

• Gradvis øke satser for ladbare biler

2

Tilgang og pris
på offentlig
parkering

• Redusert kommunalt
proveny

• Differensierte parkeringssatser for
elbiler i betalingssoner

3

• I veien for sykkel- og
kollektivfelt

• (Sikre overdekning for elbiler i
bysentrum)

Fritak for
engangsavgift

• Redusert statlig
proveny

• Innføre laveste engangsavgift for
elbiler

4

Redusert firmabil-beskatning

• Redusert statlig
proveny

• Gradvis øke beskatning for ladbare
biler

5

Fritak for
bompenger og
ferjeavgift

• Redusert kommunalt
og statlig proveny

• Differensiert sats for elbil

6

Fritak for
merverdi-avgift
(0-sats)

• Redusert statlig
proveny

• Omgjøre engangsavgift til støtteelement som gir fratrekk i mva.

7

Ingen
veibruksavgift

• Eksternaliteter

• Eller gradvis øke mva. for elbiler

• Redusert proveny

• Gradvis innføre justert veibruksavgift
basert på årlige kilometer kjørt

8

Tabell 1: Nedtrappingsplan for ladbare bilers virkemidler (i parantes elementer som er en utvidelse eller
videreutvikling av virkemiddelet)

Vi har ikke kunnet kvantifisere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved hvert virkemiddel, men har
skjønnsmessig vurdert det opp mot dets virkning – det vil si hvor viktig det er for å utløse ytterligere
kjøp av ladbare biler.
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Det er fire prinsipper som bør ligge til grunn for den videre utviklingen av ladbare bilers
virkemiddelapparat:

• Til sammen utløsende. Det er den totale virkemiddelpakken som teller. Dersom noen
virkemidler trappes ned, man må sørge for at de resterende er tilstrekkelige og øke de om
nødvendig.

• Faktabaserte endringer. Justeringer må være basert på analyser av de faktiske nytte-/kostnadsforholdene og etter at – ikke før – de er observert.

• Varslede og gradvise endringer. Alle endringer må være varslede og gradvise, slik at markedet og forbrukere har tid til å reagere. Det gir også rom til å korrigere endringene dersom
salgsvekst avtar for mye.

• Kjøpsincentivene beholdes lengst. Ladbare biler har naturlige bruksincentiver gjennom
lavere drivstoffkostnader. Utskiftingstakten i bilparken er lav og det er ved kjøp av nybil at 1520 års utslippsprofil avgjøres. Kjøpsincentivene betyr mest for om en ladbar bil velges eller ei.
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1 Problemstilling: ladbare bilers
virkemidler etter 2017
Statens og kommunenes virkemidler for å fremme ladbare biler har vært viktige for den raske innfasingen av elbiler i Norge. Stortinget har i Klimaforliket gitt garantier for at avgiftsfordelene skal videreføres
inntil vi har 50.000 nullutslippsbiler på veiene, eller til utgangen av 2017. Dagens virkemiddelbruk har
skapt trygghet i virkemiddelmarkedet i noen år, men samtidig knytter det seg utsikkerhet til hva som
skjer etter 2017 – eller før, hvis elbilmarkedet når 50.000 enheter før 2017. Spørsmålet er hvordan vi kan
bygge bro mellom dagens marked som er avhengig av støtteordninger og et fremtidig markedsbasert
bilmarked der ladbare biler forblir konkurransedyktige selv uten støtte.

Bakgrunn for studien – usikkerhet om fremtidige rammevilkår
Medieomtale kan gi inntrykk av at det skjer en elbilrevolusjon. Andelen elbiler i Norge må likevel kalles
lav og i Verden er den ubetydelig. Elbilandelen av solgte personbiler i Norge ser ut til å bli 5% i år, mens
elbiler bare utgjør 0,5% av total norsk personbilpark. Tross lav elbilandel er salgsveksten og markedspenetrasjon for elbiler eksepsjonell i internasjonal sammenheng og landet blir rent ned av utenlandske
delegasjoner som ønsker å forstå situasjonen.
Det er mange årsaker til den norske ‘eksplosjonen’ i solgte elbiler, men den offentlige virkemiddelpakken
blir av de fleste trukket fram som avgjørende. De offentlige virkemidlene inkluderer elementene som står
i Tabell 2, og er rettet mot nullutslippsbiler (elbiler og hydrogen biler), samt plug-in hybrider (dvs. ladbare
hybridbiler).
Formålet med virkemidlene er
å øke andelen av lavutslippsbiler i bilparken, og dermed
redusere
snittutslippene.
Avgiftsfordelene for nullutslippsbiler er i utgangspunktet
fredet i Stortingets Klimaforlik
fram til utgangen av 2017 eller
til det er registrert 50.000
nullutslippsbiler i Norge. De
virkemidlene som ikke er avgiftsbasert og har lokale konsekvenser, slik som bruk av
kollektivfeltet, gratis lading,
med mer, kan avgrenses tidligere dersom andre hensyn tilsier
det.
Bakgrunnen for studien er at
klientgruppen ønsket å se nærmere på behovet for virkemidler
fram mot og etter 2017, og
hvordan virkemidlene best kan

Incentiv

Nullutslippsbiler

Plug-in hybrider

Kjøpsavgifter

• 0-sats i merverdiavgift
• Fritak for
engangsavgift

• 15 % reduksjon i

Bruksavgifter

• Redusert årsavgift
• Halv
firmabilbeskatning
• Fritak for veiavgift (i
dagens drivstoffavgift)
• Gratis offentlig
parkering
• Gratis offentlig lading
• Fri
bompengepassering
• Fri fergesamband
• Tilgang til kollektivfelt
• Ekstra tillegg i statens regulativ for
kilometersats

Annet

• Støtte til
ladeinfrastruktur

Tabell 2: Dagens virkemidler for ladbare biler
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vektavgift
• Premie for lave CO2utslipp i engangsavgift
• Tilgang til
gratisparkering og
lading ved offentlige
ladestasjoner

Volvo V60 PHVE
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utvikles. Det er viktig for klientgruppen at virkemidlene fremstår tilstrekkelige, langsiktige og troverdige.
Samtidig må virkemidlene være mest mulig samfunnsøkonomisk effektive. Virkemidlene er av ulik karakter og har ulik viktighet for ulike kjøpere, noe som må hensyntas. Samtidig har virkemidlene forskjellig
konsekvens og kostnad for samfunnet. Statlige avgiftsfritak har en provenyeffekt og en fordelingseffekt,
mens økt elbiltrafikk i kollektivfeltet kan hindre kollektiv busstransport. Etter hvert som salget av ladbare
biler øker globalt, bør det ventes reduksjoner i bilenes enhetskostnad, og dermed et redusert støttebehov over tid. Spørsmålet er når og hvordan virkemidler da bør trappes ned.

Problemstilling – fokuserte spørsmål om virkemiddelbruk
Studien belyser støttebehovet for ladbare biler fremover og hvordan dagens virkemidler best kan utvikles og på sikt trappes ned. Herunder stilles følgende hovedspørsmål for analysen:

• Fremstår dagens virkemiddelbruk tilstrekkelig?
• Hvor lenge trenger ladbare biler støtte?
• Hvordan kan virkemiddelbruken utvikles og etter hvert trappes ned?
For best å svare på hovedspørsmålene, vil vi i kapittel 2 først diskutere hva som er formålet med og
målsetningene for virkemiddelbruken, samt hvilke tiltak og dermed bilparker som på kort sikt er mulige
for å nå målsetningene. Det vil gi det riktige bakteppe for å vurdere om virkemidlene i dag er tilstrekkelige (kapittel 3), hvor lenge virkemidlene trengs (kapittel 4), og hvordan virkemidlene best kan utvikles
framover (kapittel 5).

Sluttprodukt og avgrensning – studien kan ikke
beskrive hele problemkomplekset
Analysen er gjennomført høsten 2013 og resulterer i denne rapporten og tilhørende dokumentasjonspakke i PowerPoint. Prosjektet er gjennomført av THEMA Consulting Group i samarbeid med klientgruppen. Analysen bygger på offentlig tilgjengelig informasjon og rapporter på temaet, samt intervjuer
med klientgruppen og et utvalg aktører i bransjen1. THEMA takker spesielt Opplysningskontoret for
Veitrafikk (OFV) for data og støtte. Vi henviser til dokumentasjonen for detaljer underveis i rapporten.
Dokumentasjonen kan hentes på ZERO.no.
Studien er gjennomført over en begrenset periode og med begrenset omfang, og benytter en ‘top-down’
tilnærming og overordnede estimater for å besvare hovedspørsmålene over. Prosjektet diskuterer mulige
retninger for virkemiddelbruken framover, men har ikke kunnet definere optimal virkemiddelbruk eller
utarbeide detaljerte kost/nytte vurderinger. Vi viser derimot til studier fra andre aktører hvor relevant.
Studien fokuserer på den norske virkemiddelbruken for ladbare biler, selv om det er mange andre faktorer som vil bestemme om ladbare biler blir en suksess, herunder bilutvalget, forbrukeraksept, samt
driftserfaringer over tid, for å nevne noen.
Vi har ikke studert hydrogenbiler, da rapportens fokus er på perioden opp til 2020. Hydrogenbiler er ikke
like langt i kommersialiseringen som ladbare biler. Mye av diskusjonen for elbiler og deres virkemidler er
direkte relevant for hydrogenbiler, men forskjøvet i tid.
Vi har foretatt beregninger basert på gjeldende avgiftssystem i 2013, og ikke vurdert forslagene i statsbudsjettet for 2014 til den forrige regjeringen. Forslagene til endringer i bilavgiftene er ikke dramatiske,
1 Intervjuutvalget, utover klientgruppen, består av Harald A. Møller AS, Toyota Norge AS, Opel Norge AS, Mercedes-Benz Norge
(Bertel O. Steen AS), Posten, LeasePlan Norge AS og Norgestaxi AS. Rapportens anbefalinger står THEMA og klientgruppen
ansvarlig for.
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og våre forslag kan fint forstås i konteksten av og på toppen av de av forslagene som blir tatt med i endelig statsbudsjett for 2014.

Begrepsbruk og reelle termer
Alle tall oppgitt er i 2013-kroner, også framtidige estimater. Vi fokuserer på år 2017 og 2020 i rapporten,
da det er satt konkrete mål for henholdsvis virkemiddelbruk og politiske målsetninger i disse årene. Vi
benytter begrepet plug-in hybrider, plug-ins og PHEV for fossile hybridbiler hvor batteriet kan lades fra
kraftnettet. Vi benytter CO2 for CO2-ekvivalenter dersom ikke annet er oppgitt.
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2 Kontekst: Formål, målsetninger og
mulige bilparker
Støtten til ladbare biler hviler på et ønske om å gjøre bilparken med miljøvennlig. En overgang til ladbare biler samtidig med at produksjonen av elektrisitet i økende grad baseres på teknologier med lave
klimagassutslipp, kan være en avgjørende faktor for at vi når de langsiktige klimamålene. Ladbare biler
gir dessuten mindre eller ingen lokale forurensningsproblemer i form av skadelige NOx utslipp og støy.
Norge har et konkret mål om at det gjennomsnittlige utslippsnivået for CO2 fra nye personbiler reduseres til 85 gram CO2 per km innen 2020. Fortsatt innfasing av ladbare biler må til for at vi skal nå
et slikt mål.

Støtten til ladbare biler har en klima- og miljøpolitisk begrunnelse
Mange land har ambisjoner om å endre bilparken i mer miljøvennlig retning. Begrunnelsene varierer
imidlertid en hel del. I USA var det inntil nylig viktig å fremheve uavhengighet av importert olje, men
argumentet er blitt mindre viktig med den voldsomme veksten innen i skifergass og –olje. I Kina og andre fremvoksende økonomier er lokal forurensing, veikapasitet vel så viktig som energiuavhengighet. I
Frankrike og Tyskland er industriell utvikling av nasjonale selskaper en viktig drivkraft, mens Danmark
legger også vekt på at ladbare biler kan bidra til å balansere fremtidens kraftnett. Slide 9 i dokumentasjonen utdyper dette punktet ytterligere.
Reduksjoner i utslipp av CO2 er dog et førende argument for alle lands myndigheter. Det samme gjelder
i Norge. Industriutvikling var et mye brukt argument da Think og Buddy ble utviklet og satt i produksjon
i Norge, men er mindre betydningsfullt i dag. Redusert lokal luftforurensing er viktig i alle samfunnsøkonomiske vurderinger av virkemidler rettet mot bilparken, og vi viser til (TØI, 2013) og (Statens vegvesen,
2010) for å tallfeste verdien av reduserte miljøutslipp, både CO2, NOx og partikkelutslipp.
Endring av bilparken kan være avgjørende for å redusere globale og nasjonale klimautslipp og holde den
globale temperaturøkningen under 2 grader Celsius2 (togradersbanen). Figur 1 viser hvor stor andel
landtransport utgjør av verdens og av Norges utslipp av CO2, i dag og forventet i 2050, samt totalt utslippsnivået IPCC mener er forsvarlig for å holde togradersbanen. Overgang til lavutslippsbiler vil åpenbart gjøre det enklere å nå reduksjonsmålene. Uten sterke kutt i transportsektoren må alle andre sektorer
bli helt utslippsfrie. Det er ikke realistisk. For eksempel vil verdens landbruk stå for cirka 10 % av verdens
utslipp selv om sektoren bruker fornybar energi. Dette er utslipp som ikke kommer fra energibruken,
men fra landbruksprosesser, og som vanskelig lar seg kutte med kjent teknologi (ECOFYS, 2010).
For noen av sektorene kan det være viktig å starte tidlig for å oppnå tilstrekkelige utslippskutt. For
veitransport vil tiltakene innebære store teknologiskifter som tar tid, samtidig som utskiftingstakten i
bilparken er lav. Antall biler i Norge og totalutslipp fra veitransport har økt de siste 20 årene. I Norge er
levetiden for en vanlig personbil mellom 15 til 20 år. En endring av bilparken som ikke innebærer avkortet
levetid på eksisterende biler, må derfor starte tidlig.
Samtidig er det ikke uten betydning hva slags utslipp verden har fram til 2050. Det er flere studier som
peker på et begrenset gjenstående karbonbudsjett – altså hvor mye verden kan slippe ut for å holde klimautviklingen på togradersbanen. Til sist, vil det være et spørsmål om fordeling av utslippskvoter
framover. Flere utviklingsland vil trolig kreve at de har større rom for utslipp, noe som kan bety at Norge
og andre modne økonomier må kutte mer.
2 I forhold til det førindustrielle nivået
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Figur 1: Reduksjon i transportutslipp nødvendig for å holde togradersbanen3
(Kilde: IEA, SSB, IPCC, og egne justeringer/fremskrivninger)

Støtten til elbiler og plug-in hybrider i Norge har først og fremst sin begrunnelse innen klima- og
miljøpolitikk. Klimaproblemet er sannsynligvis det mest alvorlige eksempelet på markedssvikt vi kjenner
til og som ikke kan løses uten omfattende reguleringer både nasjonalt og internasjonalt. Støtte til ladbare
biler kan også begrunnes utfra et ønske om å bidra til innovasjon og teknologiutvikling innen bilindustrien
slik at produksjons- og driftskostnadene for denne typen biler faller over tid. Dette argumentet er også
koblet til klima- og miljøproblemene ved bilbruk basert på fossilt brensel.
Vår analyse tar utgangspunkt i de politiske målsetningene om å øke andelen ladbare biler i den norske
bilparken og at dette målet er avledet av overordnede klima- og miljøpolitiske mål.

Målsetninger for virkemiddelbruk – 85 gram CO2 per km innen 2020
Den mest konkrete norske målsetningen er at nye biler registrert i Norge i 2020 skal ha et normert
snittutslipp4 som ikke overstiger 85 gram CO2 per kilometer (heretter referert som 85gr/km eller
85-gramsmålet). Denne målsetningen er en del av i det norske klimaforliket hvor Stortinget har påtatt
seg å kutte nasjonale utslipp med 15-17 millioner tonn CO2 innen 2020.
85-gramsmålet går utover EUs sitt krav om at bilprodusentenes salgsportefølje ikke skal overstige 95
gr/km. EU har derimot hjemmel for å ilegge produsentene bøter dersom kravet ikke innfris, mens det
norske målet er en målsetning for politisk virkemiddelbruk. EU sitt krav var satt til 2020, men er nå forskjøvet til 2024. Kravet på 95 gr/km skal likevel gjelde for 80% av bilparken i 2020. Det er egne beregningsregler for gjennomsnittsutslippet som er godt forklart i (TØI, 2013).
De seneste årene har normerte gjennomsnittlige utslippet fra nye biler i Norge forbedret seg kraftig, slik
3 BAU = Business As Usual er en framskrivning av utslipp ved normal økonomisk vekst og dagens teknologi
4 Normert utslippsnivå viser til EU sin testsyklus for CO2 måling,
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Figur 2 viser. Det norske markedet er lite i global målestokk, og forbedringen skyldes derfor i hovedsak kravene og målsetningene til andre store land, som EU, USA og Kina. En del av forbedringen kan
likevel tilskrives den totale vridningen av norske virkemidler for å fremme kjøp av CO2-gjerrige biler.
Transportøkonomisk Institutt mener norsk virkemiddelbruk kan tilskrives 1-2 gram reduksjon årlig utover
EU-trenden på 3 gram årlig (TØI, 2013). Det er omtrent 30-50 prosent norsk forbedring, men fra et
høyere gjennomsnittsnivå. Det er med andre ord et stykke igjen til 85gr/km.
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Figur 2: Normert snittutslipp fra nye biler i Norge har falt, men mye gjenstår til 2020
(Kilde: OFV, SSB, og egne framskrivninger)

Under klimaforliket, har ikke transportsektoren spesifikke reduksjonsmål i årlige utslipp, men teller som
alle sektorer mot det nasjonale målet. Klimaforliket er forpliktende fram til 2020, men det vil være rimelig
å vente at det settes nye ambisiøse målsetninger deretter. Slik Figur 1 viser trenger verden å redusere utslippene betydelig, med 80-95 prosent i forhold til 1990-utslippsnivå. Norges andel av fremtidige reduksjoner er usikker, men kan bli betydelig og trolig forholdsmessig større enn utviklingsland. Mer ambisiøse
målsetninger for personbilparken bør derfor ventes etter 2020.
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Mulige tiltak – på kort sikt elbiler, plug-in hybrider
og effektivisering av fossilbiler
På kort sikt kan utslippsnivået til personbilparken bedres gjennom fire hovedgrupper av tiltak:

• Effektivisere fossile biler
• Fase inn mer klimavennlig drivstoff (hydrogen og biodrivstoff) til erstatning for fossilt
drivstoff

• Øke andelen av elbiler
• Øke andelen av plug-in hybrider.
Effektivisering av fossile biler prioriteres høyt av mange produsenter. Hovedtiltakene er optimalisering
av komponenter og aerodynamikk, nedskalering av motorene, hybridisering av bilene (med ekstra elmotor og større batteri for mellomlagring av energi). Det kan realisere en reduksjon i normert utslippsnivå
på 20-30 prosent innen 2020. Da forventes imidlertid at en teknisk grense blir nådd. Våre beregninger,
som støttes av (TØI, 2013), viser at en reduksjon på 20-30 prosent trolig ikke er nok for å nå det norske
85-gramsmålet, men kan være nok for å nå EU sitt 95-gramsmål. For ytterligere reduksjoner må dermed
andelen klimavennlig drivstoff og andelen elbiler og plug-in hybrider øke. Bilprodusentene jobber derfor
med disse teknologiene som en del av løsningen fram mot 2020.
På lengre sikt er hydrogenbiler et mulig alternativ. Hydrogenbiler slipper ikke ut CO2 ved bruk. Dersom
en tilhørende infrastruktur for hydrogendistribusjon bygges ut, kan hydrogenbilen bli en del av fremtidig
bilpark. Vi har fokusert på perioden fram til 2020, og har derfor ikke vurdert hydrogenbiler i særlig stor
detalj. Derimot vil mye av diskusjonen for elbiler og deres virkemidler kunne være direkte relevant for
hydrogenbiler, men forskjøvet i tid.

Scenarier for bilparken – målsetningene kan i prinsippet nås
For å forstå endringene, som er nødvendige for å nå de politiske målsetningene, har vi skissert et sett
med scenarioer som beskriver utfallsrommet for den norske bilparken. I scenarioene er det noen utviklingstrekk som ligger fast:

• Nybilsalget forventes å øke i tråd med Vista Analyses trendfremskriving til ca. 163.000 nye
biler i 2020, fra forventet 143.000 i 2013 (Vista Analyse, 2011). Fremtidig nybilsalg er konjunkturavhengig. Dagens nivå er historisk høyt, og en videre vekst som Vista Analyse har beregnet, forutsetter en jevn økonomisk konjunkturutvikling. Til tross for disse usikkerhetene velger
vi å bruke samme nivå i 2020 som Vista Analyse og TØI.

• Segmentfordelingen fra 2013 benyttes for fremtidig nybilsalg, basert på Opplysningskontoret
for Veitrafikk (OFV) sine data. (Vista Analyse, 2011) og (TØI, 2013) gir gode beskrivelser av
hva som får folk til å velge et bilsegment og hvor utfordrende det er å fremskrive endringer i
segmentfordelingen. Selv om virkemiddelbruken kan påvirke valg av bilstørrelse, har vi holdt
segmentfordelingen konstant. Den samme forutsetningen har Vista Analyse og TØI lagt inn i
sine analyser.

• Historisk trend på vraking og import. Vi har antatt at vrakingsandelen følger historisk trend og
at netto importerte biler øker proporsjonalt med nybilsalget.
De mer usikre utviklingstrekkene er som følger:

• Tempo i effektivisering av fossile biler varierer. Effektiviseringen er teknisk og markedsmessig krevende for bilprodusentene, samtidig som den er drevet av politiske krav i store for-
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brukerland. Begge forhold innebærer at tempoet i forbedringene er usikkert. Vi har benyttet
(TØI, 2013) sin oversikt over mulig utslippsnivåer per bilsegment og drivlinjer innenfor neste
12-15 år, men disse realiseres først i 2030 i ett scenario og 2025 i de andre scenarioene.
Framskrivningene forutsetter de forbedringene som ble beskrevet for fossile biler foran. Vi
antar at plug-in hybrider i dag har en større relativ forbedring i utslippsnivå (65 %) i forhold til
fossile referansebiler enn de vil ha i 2020 (50 %), ettersom fossile referansebiler også hybridiseres (men da med lite batteri og uten stikkontakt)5.

• Andelen til elbiler, plug-in hybrider og fossile biler varierer. Utfallsrommet for bilparkens
fordeling er stort, og noe som illustreres gjennom scenarioene.
Det er ikke innenfor dette prosjektet mulig å modellere hvordan en type virkemiddelbruk kan føre til en
bestemt bilpark. Derimot vil virkemidlene, som vi vil beskrive nærmere i kapittel 3, bli vurdert etter hvorvidt de gjør de ulike scenariene mer eller mindre oppnåelige og dermed mer eller mindre troverdige.
Scenariokrysset er bygget opp på følgende måte: ingen versus mange elbiler i nybilsalget, og ingen versus mange plug-in hybrider i nybilsalget. Figur 3 illustrer scenarienes plassering i utfallsrommet for 2020.
En beskrivelse av de seks scenarioene, deres formende spørsmål, resulterende bilpark og utslippsnivå
følger under.
A. Fossilt tilbakefall: Hva risikerer vi dersom effektivisering av fossile biler går saktere enn antatt
og ladbare biler faller bort? Det betyr at forventet
forbedring i fossile drivlinjer oppnås først i 2030,
og at bilprodusentene ikke satser videre på elbiler
eller ladbare biler. Scenarioet kan inntreffe dersom
utslippskravene til de store landene frafalles eller
dempes. Fossilt tilbakefall er det eneste scenariet hvor forbedringen i fossile biler tar lenger tid.
Konsekvensen blir en fullstendig fossil nybilpark i
2020 med et normert gjennomsnittsutslipp på 111
gr/km.
B. Noen ladbare: Hvor langt kommer vi med forventet forbedring i fossil drivlinje og sakte økende andeler ladbare biler? I dette scenariet øker andelen
ladbare biler sakte. Forventet forbedring i fossile
drivlinjer hentes ut innen 2025, og andelen av elbiler
og plug-in hybrider øker fra dagens nivå på henholdsvis 5 og 0 prosent til 9 og 7 prosent i 2020.
Normert gjennomsnittsutslipp blir 91 gr/km.
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85
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72
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Figur 3: Utfallsrom for scenariene (nummer

C. Mye ladbare: Ved balansert vekst i elbiler og plugog utslippsnivå i sirkel)
in hybrider, hvor mange trengs for å nå 85 gr/km
målet? Dette scenariet er bestemt av 85-gramsmålsetningen, og andelen ladbare biler er utledet for å nå målet. Forbedring i fossile biler skjer
som forventet innen de neste 12 årene. Andelen elbiler og plug-in hybrider må da være henholdsvis 13 prosent og 10 prosent for at 85-gramsmålet nås. Det er antatt flere elbiler fordi de
har et forsprang i kjøpemønsteret per i dag.

5 Forskjellen mellom normert utslippsnivå for plug-in hybrider som Volvo V60 Hybrid og Mitsubishi Outlander Hybrid og deres
tilsvarende referansebiler er i dag cirka 65%. Forskjellen mellom en Toyota Prius som er hybridisert og en plug-in variant av
Prius’en er 50%.

D. Plug-in dominans: Dersom elbiler bare kaprer småbilsegmentet, hvor mange plug-in
hybrider trengs for å nå 85 gr/km målet? Dette scenariet viser hvor mange flere plug-in hybrider som må selges for å nå 85-gramsmålet dersom elbilenes vekst begrenses noe. Vi antar
at elbilene vokser stort i småbilmarkedet, og utgjør totalt 7 prosent av nybilparken. I segmentene for større biler trengs derfor plug-in hybrider for å nå målsetningen, og de blir totalt 18
prosent av nybilparken. Siden plug-in hybrider erstatter elbiler med nullutslipp, trengs det en
større samlet andel ladbare biler.
E. Elbil dominans: Hvor langt kan veldig sterk salgsvekst i elbiler ta oss dersom veksten
i plug-ins blir lav? Veksten i elbilsalget har vært formidabel de seneste år, om enn fra lave
nivåer – mellom 2011 og 2012 økte antall nye elbiler fra 2 000 til omtrent 4 000 per år. I 2013
fortsetter veksten til forventede 6 500 biler per år. Det er årlige vekstrater på 100 prosent
og 67 prosent. Samtidig ser det ut til at tilbudet av elbiler øker, med flere bilprodusenter og
modeller innenfor de minste bilsegmentene. Med videre sterkt årlig salgsvekst fram til 2020,
på 50 prosent i 2014 og synkende til 15 prosent siste år, vil elbiler kunne utgjøre 21 prosent
av nybilsalget i 2020. Plug-in hybrider antas å vokse sakte til 6 prosent av bilsalget. Normert
gjennomsnittsutslipp kan dermed bli 80 gr/km.
F. Ladbar dominans: Hvor langt kan kombinert sterk salgsvekst i elbiler og plug-in hybrider ta
oss? I dette scenariet har vi kombinert veksten i elbiler fra scenario E og veksten i plug-in hybrider fra scenario F. Elbiler og plug-in-hybrider konkurrerer bare i noen segmenter, så det er
et interessant ‘oppside scenario’ å studere. Ved en sterk kombinert vekst vil elbilene vil få en
markedsandel på 21 prosent og plug-in hybridene 18 prosent. Normert gjennomsnittsutslipp
vil i så fall kunne falle ned til 72 gr/km.
Scenarioene illustrerer utfallsrommet for bilparkens fordeling på elbiler, plug-in hybrider og fossile biler,
og forutsetter tilstrekkelig tilbud av ladbare biler på tvers av bilsegmentene. Generelt er det antatt at elbiler får et fortrinn i de mindre bilsegmentene, mens plug-in hybrider har lettere for å vinne markedsandeler i de større, i tråd med resonnementene i (TØI, 2013). Kjerneområdet for vår diskusjon og analyse er
scenarioene B, C, D, E. Slide 16-19 i dokumentasjonen viser mer detaljert hvordan bilbestanden utvikler
seg over tid (antall nye biler per drivlinje, total bestand, normerte utslippsnivåer og totale CO2 utslipp).
Scenarioene peker på hvilken forbedring og vekst som er nødvendig for å nå den eksisterende målsetningen om 85 gram/km gjennomsnittutslipp. Samtidig peker noen av scenarioene på muligheten for ytterligere målsetninger etter 2020. Figur 4 viser hvordan de ulike scenarioene gir liten variasjon i personbilparkens totale utslipp fram til 2020, men har en større betydning deretter. Det kan være vanskeligere
å gå fra en høyere utslippsprofil til en lavere i fremtiden. Utskiftingstakten i bilparken er lav og en vanlig
personbil lever mellom 15 til 20 år. Antall vrakede biler har gjennom perioden 2003 til 2012 ligget mellom
4-5 prosent av totalbestanden. En endring av bilparken som ikke innebærer avkortet levetid på eksisterende biler, må derfor starte tidlig.
I kapittel 3 drøfter vi om dagens virkemiddelbruk er tilstrekkelig for å realisere målsetningene om sammensetningen av bilparken fram til 2020. Men før det vil vi kort diskutere to motforestillinger mot å
støtte ladbare bilers økende andel av personbilparken: i) at ladbare biler er dyrt klimatiltak, og ii) at
Norge er for lite marked til å bety noe.

Ladbare biler som klimatiltak – aspekter ved samfunnsøkonomisk effektivitet
Det er komplekst å vurdere ladbare biler som et klimatiltak – mer komplekst enn å vurdere kost-/nytten av å etterisolere en oljefyrt boligblokk eller en oppgradering av industriprosess til nyere teknologi.
Ladbare biler er umoden teknologi og innfasingen skjer gradvis over lang tid, i motsetning til nevnte eksempler som er engangsbeslutninger. Vår studie hadde ikke som målsetning å estimere tiltakskostnader,
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Figur 4: Scenarienes utslipp faller sakte mot 2020, men mer på sikt (total personbilpark,
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men vurdere virkemiddelbruken opp mot de politiske målsetningene som allerede er vedtatt. Likevel vil vi
kommentere et par aspekter ved en slik kostnadsanalyse. Det er åpenbart viktig å sortere argumentene
som benyttes.
For det første kan man ikke beregne en tiltakskostnad ved dagens økonomisk støtte til ladbare biler
basert på dagens relative priser på biler og drivstoff. Ladbare biler må ventes å bli billigere å produsere
og dermed billigere å anskaffe over tid. Vi viser senere, i kapitel 3, hvordan denne kostnaden kan falle og
potensielt bli konkurransedyktig med fossilbiler. Innfasing vil ta tid, og samtidig vil ikke kostnadsreduksjonen skje uten noen form for økonomisk-/markedsstøtte. Dagens incentiver må betraktes som et
virkemiddel for å fremme et teknologisk skift, der store deler og potensielt hele bilparken på sikt blir utslippsfri, og nybilsalget går av seg selv uten støtteordninger. Man må derfor vurdere hele utviklingsløpet
når man regner på samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved dette tiltaket. Tiltakskostnaden for kommende
års virkemiddelbruk for ladbare biler bør derfor ikke beregnes ved å dele kostnaden på det mindre antall
biler som vil bli subsidiert, men på det totale utslippskuttet en nullutslipps bilpark medfører. Siden bilindustrien er global, bør en slik vurdering være global for å ha relevans.
For det andre er det viktig å sammenligne med riktige referansepriser for miljønytte. Det er ikke relevant
å sammenligne med dagens europeiske klimakvotepriser, som er et resultat av EU’s forpliktelser opp
til 2020. Endring av bilparken er et langsiktig tiltak, og bør vurderes mot langsiktige estimater for utslippskostnaden ved klimautslipp. (NOU, 2012:16) gir en god diskusjon av hvordan samfunnsøkonomiske
vurderinger av klimatiltak bør gjøres og hvilke kalkylepriser for CO2-utslipp som er riktige å anvende i
samfunnsøkonomiske vurderinger.
For det tredje ser det ut til at verden før eller siden må redusere utslippene fra landtransport. Figur 1
viste hvilken utslippskvote som er tilgjengelig i 2050, og den forutsetter at vi holder en gradvis synkende
bane fram mot 2050. Det er trolig vanskelig å kutte utslippene fra landbruk betydelig, utover reduksjoner
fra overgang til fornybar energi. Hvis industrilandene skal kutte 80 – 95 %, blir utslippskutt helt ned mot
null nødvendig i både transportsektoren og i energisektoren. Siden det tar lang tid å endre bilparken ved
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naturlig utskifting, taler det for å begynne tidlig heller enn sent. Kostnadene ved senere å bli tvunget til å
avkorte levetiden og vrake biler før normalt, kan være betydelige.
Vi har også registrert at enkelte debattanter legger inn dagens sammensetning av produksjonskapasitet
for kraft med et betydelig innslag av fossile energikilder i analysen. Elektriske motorer blir dermed belastet utslipp som gjenspeiler den fossile kapasitetens andel av kraftproduksjonen i dag. Å legge dagens
kostnader og utslipp til grunn blir etter vårt syn for kortsiktig. Støtten til elbiler er etter vår vurdering
et tiltak som hovedsakelig skal bidra til en langsiktig omstilling av energiforbruket som skal gå parallelt
med at produksjonskapasiteten vris i retning av mer fornybar energi. Da blir det feil å legge stor vekt på
dagens kostnader og utslippsnivåer fra dagens kraftanlegg.

Norge som lite marked – kan likevel ha betydning
Norge står for 3 prosent av elbilmarkedet og det er åpenbart at Norges rolle er begrenset. Det norske elbilmarkedet er likevel signifikant for elbilprodusentene i dag, og er for eksempel det nest største markedet for Tesla. Salget av elbiler er avhengig av summen av ulike enkeltmarked med sterke incentiver, og
produsenter kan oppnå kritisk masse gjennom stort salg til et begrenset antall marked av Norges type.
Produsentene er globale og tilpasser seg de store økonomiers krav. Norsk virkemiddelbruk styrer derfor
utelukkende valget til norske forbrukere mellom de ulike bilmodellene som tilbys, men med relativt stor
effekt de seneste år. Som nevnt gir (TØI, 2013) den norske virkemiddelbruken 30-50 prosent av æren
for den årlige reduksjonen i gjennomsnittlig utslipp fra nye biler siden 2007. Siden det per i dag tilbys
elbiler og plug-in hybrider som kan anses fullgode på standard og komfort, og tilbudet er ventet å øke, så
er det praktisk mulig å endre bilparkens utslippsnivå betydelig mer enn EU sine målsetninger.
Den store veksten i elbilsalget i Norge relativt til andre land viser nettopp dette – at et land kan med dagens teknologi endre bilparken i større grad enn, og til dels uavhengig av, andre land. Norge blir dermed
sett til som et foregangsland innen elbilbruk. Det norske markedet er ikke et stort volum-marked, men
anses viktig av flere produsenter som testarena. Både for teknologi og for forretningsmodeller, da markedet har sterk konkurranse og det både er privatpersoner og offentlige myndigheter som kjøper bilene.
Videre utvikling i det norske markedet kan derfor ha en internasjonal, men usikker, symboleffekt, selv om
bilprodusentene ikke planlegger bilproduksjonen etter norske forhold. Så hvis Norges politikk på dette
området kan kopieres av andre vil den totale effekten kunne bli betydelig.
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3 Er dagens virkemiddelbruk tilstrekkelig?
Gjennom spørreundersøkelser kan vi trekke ut informasjon om hvilke faktorer bilkjøpere legger vekt
på når de vurderer kjøp av ladbare biler. Gjennom økonomiske vurderinger kan vi analysere attraktiviteten av ladbare biler i de ulike markedssegmentene. Når vi setter sammen tilgjengelig informasjon og
analyser finner vi at virkemiddelbruken for elbiler er god, men virkemidlene utløser ikke større vekst i
plug-in hybrider, i leasede elbiler, eller ladbare firmabiler. Dagens virkemiddelbruk er bare delvis tilstrekkelig – noe som gir redusert sannsynlighet for å nå politiske målsetninger med mindre virkemiddelbruk
forbedres.

Spørreundersøkelser peker på tekniske faktorer som
begrensende – noe virkemiddelbruk må kompensere
Det eksisterer ikke mange spørreundersøkelser som spesifikt fokuserer på folks vurdering av virkemiddelbruken for ladbare biler. De fleste undersøkelsene spør helt enkelt om respondentene vurderer elbiler
og hvorfor ikke. Spørreundersøkelsene er fra ulike tidspunkt i løpet av en periode hvor utvalget av elbiler
og deres ytelse har bedret seg dramatisk. Vi hadde ikke anledning og tid til å gjennomføre en ny undersøkelse, men forsøker likevel å hente noe lærdom fra de som eksisterer.
Sentio gjennomførte en spørreundersøkelse for Profero og Transnova i 2012 og 2013, hvor de spurte om
utvalget vurderte elbil og hvorfor ikke (Sentio, 2013). Blant de 42 prosent som i 2013 ikke vurderte elbil
de neste to årene, svarte 47 prosent rekkevidde som årsak, 20 prosent var usikre om virkemidlene kom
til å vare, 13 prosent mente elbiler var for små, 7 prosent mente prisen var for høy, og 0 prosent var redd
for lav annenhåndsverdi. Figur 5 viser endringen fra 2012 til 2013. Sentio-analysen viser to relevante
elementer: 1) at bilkjøpere opplever rekkevidden som en begrensing, 2) at virkemiddelbruken fremstår
som usikker. Rekkeviddeangsten er en kjent utfordring som virkemiddelbruken faktisk må kompensere
for. At fremtidig virkemiddelbruk fremstår som usikker er viktig å hensynta når mål settes og når fremtidig virkemiddelbruk skal kommuniseres.

Viktigste grunn til at du ikke vurderer elbil?
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Figur 5: Sentios elbilundersøkelse 2012 og 2013 (Kilde: Sentio Research Norge; vår framstilling)
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Volvo Car Group har undersøkt et sett med preferanser blant fremtidige bilkjøpere, blant annet hvordan
de vurderer aspekter ved dagens ladbare biler, både elbiler og plug-in hybrider. Figur 6 viser hvor tungt
ulike argumenter veier for respondenter som ikke vil kjøpe ladbar bil neste gang. En klar majoritet peker
på rekkevidde (kommer seg ikke til hytta, etc.), begrensede lademuligheter og størrelse. Dette er kjente
ulemper ved elbiler. Selv spørsmålet teknisk sett inkluderte plug-in hybrider, som ikke rammes av slike
argumenter, er det rimelig å anta respondentene her svarte med elbil i tankene.
Hvor tungt veier disse argumentene for at du IKKE vil kjøpe ladbar bil, altså elbil eller ladbar hybridbil, neste gang du kjøper bil?
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Figur 6: Undersøkelse av bilkjøperes vurdering av ladbare biler, Volvo Car Group 2013
(Kilde: Volvo Car Group; vår framstilling)

Elbilforeningen gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Årets utgave publiseres
i forbindelse med elbilmessen i Barcelona i midten av november 2013. Vi har fått lov til å referere et lite
utdrag av relevante funn. Når medlemmene blir spurt om å prioritere hvilke virkemidler som var viktigst
for dem, blir resultatet som Figur 7 viser. Gratis bompenger er viktigst, etterfulgt av kjøpsincentivene
(fritak for engangsavgift og merverdiavgift). Deretter er andre bruksincentiver som lave driftskostnader,
bruk av kollektivfeltet, gratis parkering, og lav årsavgift omtrent like viktig. Den brede fordelingen betyr
at de forskjellige virkemidlene treffer personer ulikt. De ulike virkemidlene har også forskjellig betydning i
ulike deler av landet, avhengig av hvilke relative fordeler det gir. Fritak for bompenger er bare relevant på
veistrekninger med bompengeringer, og så videre. Relevansen av virkemiddelet må hensyntas når man
videreutvikler og på sikt trapper ned dagens virkemiddelbruk. Man kunne ventet at fritak for kjøpsavgiftene skulle vært høyere rangert, men respondentene er personer som allerede har kjøpt elbil og er over i
bruksfasen. Når respondentene blir spurt hva som er den viktigeste begrunnelsen for å kjøpe elbil, svarer
41 prosent spare penger, 22 prosent spare tid, 29 prosent spare miljø, og 8 prosent annet. Videre peker
også elbilforeningens medlemmer på bedret rekkevidde og forutsigbare rammevilkår som de klart mest
vesentlige driverne for økt elbilsalg.
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Hva er det viktigste offentlige virkemiddelet?
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Figur 7: Elbilforeningens elbilundersøkelse 2013 (Kilde: Elbilforeningen; vår framstilling)

Sammenligning av totalkostnader –
virkemiddelpakken er god, men ikke i alle segment
Spørreundersøkelsene klarer ikke å gi det fulle bildet av hvorvidt virkemidlene er tilstrekkelige. En individuell respondent og bilkjøper er ikke nødvendigvis klar over hvor mye de forskjellige virkemidlene
endrer prisbildet hun/han står ovenfor. Spesielt er fritak for kjøpsavgifter et element som kjøperne ikke
eksplisitt ‘ser’. For å forsøke å tallfeste totaliteten av virkemidlene og for å vise hvordan de slår ut på
tvers av bilsegmentene, har vi modellert ‘totalkostnaden’ for et utvalg biler på det norske markedet i
dag. Med totalkostnad mener vi de totale kjøps- og brukskostnadene som en kjøper står ovenfor gjennom levetiden til bilen (representert som årlig kostnad ved bilhold). Tabell 3 viser hvilke ladbare biler og
referansebiler som er vurdert i analysen.
Segment

Andel
i 2013

Ladbare biler

Referansebiler

Mini- og småbilklassen

18%

Mitsubishi i-MiEV, Volkswagen
e-Up!

Volkswagen Up!, Skoda Citigo

Kompakt-klassen

30%

Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf,
BMW i3, Toyota Prius PHEV,
Opel Ampera PHEV

Volkswagen Golf, Toyota Prius

Mellomklassen

15%

Volva V60 PHEV

Volvo V60 AWD
(2 modeller)

Storbilklassen

5%

Tesla Model S

BMW 5-serie, Skoda Superb,
Audi Q5

SUV

29%

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander

Segment som er utelatt: Flerbruksbiler, Luksusbiler, Sportsbiler, og Andre biler, da de enten ikke har
ladbare biler per i dag eller ikke er store i andel av nybilsalget. PHEV = plug-in hybrid.
Tabell 3: Biler hvor totalkostnad er sammenlignet
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Vi viser alle sammenligningene i rapporten, men henviser også til slide 25-27 i dokumentasjonen for
metodikk og slide 28-29 for resultater for alle segment. Vi velger å fremheve funn på tvers av klassene for a) elbiler og b) plug-in hybrider, samt for c) leasing av elbiler og d) ladbare biler som firmabil.
Metodikken for analysen er vist i Figur 8 med illustrative tall og forklares for hvert punkt.
Totalkostnad (kroner årlig, annualisert)

Kjøpsøyeblikket

Kapitalkostnad
Årsavgift

Produktpris
Merverdiavgift
Engangsavgift

Vedlikehold
Bom/ferge

Drivstoff
Parkering

Referanse-bil

Plug-in
hybrid

Fordeler ikke verdsatt for elbil:
• Verdi av kollektivfelt

Elbil

Ulemper ikke verdsatt for elbil:
• Begrenset rekkevidde
• Begrenset størrelse/modellutvalg,
• Begrenset lademuligheter
• Usikkerhet ved driftssikkerhet

Rene forskjeller i
innkjøpskostnad

•

Kjøpskostnad viser ikke hele bildet,
men er trolig relevant for nybilkjøp,
da det er et stort kapitalutlegg for
mange

Forskjell over levetid basert på
kvantifiserte faktorer

•
•

Totalkostnad forsøker fange alle relevante kostnadskomponenter over levetiden i en annualisert framstilling
Viser bedre hvordan virkemidler støtter opp om økt salg av
ladbare biler - selv om ikke alle kjøpere gjør slike beregninger.

Figur 8: Metodikk for sammenligning av biler innen hver segment (Illustasjon)

a) Elbiler fremstår som attraktive kjøp i alle segment
For elbiler har vi forsøkt å tallfeste verdien av virkemidlene ved et normalt kjøre- og bruksmønster, sammenlignet med tilsvarende fossile biler i samme segment. Vi har slik Figur 8 og Figur 9 viser prissatt de
fleste fordelene ved elbil (verdien av fritak for merverdiavgift6, engangsavgift7 (inklusive vrakpantavgift),
bompenger, ferjeavgift, gratis parkering og lading, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader) og noen av
ulempene (økt verdifall over levetiden grunnet umoden teknologi og usikker annenhåndsverdi er fanget i annualisert kapitalkostnad8). Derimot har vi ikke kunne verdsette en viktig fordel, nemlig tilgang
til kollektivfeltet, ikke heller sentrale ulemper som elbilenes begrensede rekkevidde, modellutvalg, og
lademuligheter. Det er rimelig å tro at de ikke-verdsatte ulempene mer enn oppveier den ikke-verdsatte
fordelen, også basert på spørreundersøkelsene over. Slik sett må det være en positiv margin i totalbetraktningen for at en rasjonell kjøper skal velge elbilen framfor en fossil referansebil. Hvor stor denne
marginen må være er usikkert og avhengig av hvert individs kjøremønster og risikopreferanse. For dagens elbilkjøpere er den åpenbart stor nok, men trolig vil færre kjøpe dersom marginen synker og flere
dersom den øker. Spørreundersøkelsene viser også at mange som allerede har kjøpt elbil har to eller flere
biler i husholdningen (og for øvrig at de bruker elbilen mest). For disse er ikke rekkeviddeproblematikken
like relevant. For husholdninger med kun en bil, er rekkevidden derimot en større barriere.

6 Teknisk sett er det ikke fritak for merverdiavgift, men en sats på null prosent. Det er viktig, da selskapene fremdeles får fratrekk for utgående merverdiavgift. Vi bruker likevel betegnelsene om hverandre for å lette språkbruken.
7 Vi har ikke detaljerte data på NOx utslipp og har derfor ikke beregnet denne komponenten. Vi mener det ikke vil vri beregningene i rapporten i nevneverdig grad og ikke vil påvirke konklusjonene våre.
8 Kjøpskostnaden er omregnet til en annualisert kapitalkostnad (inkluderer dermed finansieringskostnader) hvor bilene har ulik
økonomisk levetid: elbiler 13år, og fossile biler 17år (plug-ins har også 17år). Dette fanger dermed usikker bruktverdi for elbiler
gjennom kjappere avskrivninger.
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Tesla Model S
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Figur 9: Oppsummering av elbiler på tvers av klasser

Ved disse forutsetningene, fremstår elbilene som et attraktivt kjøp i alle segmentene de eksisterer i, det
vil si minibiler, småbiler, og kompaktklassen. De fremstår som billigere over levetiden og noen også ved
rene innkjøpskostnader. Tesla Model S konkurrerer om kjøpere fra flere segmenter og er således vanskelig å plassere. Personer vi har intervjuet opplever at den henter kjøpere fra både storbil-, luksusbilog SUV-segmentet. Den både fremstår konkurransedyktig på levetidsbetraktning, samtidig som det får
noen kjøpere til å legge mer i bil enn de ellers ville ha gjort.

b) Plug-in hybrider er mindre attraktive ved kjøp med dagens virkemidler og
trenger lavere kjøpskostnad
For plug-in hybrider er både kostnadsbildet og virkemiddelpakken annerledes. Sammenlignet med en
fossilbil er plug-ins dyrere å produsere og billigere i rene driftskostnader. Samtidig får de noe fratrekk
i engangsavgiften og tilgang til offentlig lading. For plug-ins er tilnærmet alle effekter verdsatt. Plug-in
hybrider kan ha en liten ulempe ved å være ny teknologi for bilkjøperen, med begrenset driftserfaring og
usikker bruktverdi av merkostnaden. Det kan tale for at bilkjøpere trenger en positiv margin i totalkostnadene for å velge dem framfor rene fossilbiler.
Plug-in hybrider fremstår med uklar attraktivitet på tvers av segmentene, se Figur 10. I kompakt- og mellomklasser kommer de ut med høyere totalkostnader og er dermed ikke et attraktivt kjøp med dagens
virkemidler. I SUV klassen er det ventet en plug-in versjon av Mitsubishi Outlander og denne ser ut til å
bli rimeligere på totalkostnader enn vår valgte referansebil, med den prisen som foreløpig er annonsert.
Plug-in hybridene henter inn deler av den høyere kjøpskostnaden gjennom lavere driftskostnader enn
fossilbilene. Likefullt forteller salgstallene at bilene ikke selger i samme skala som elbiler. Basert på erfaringene fra elbilene kan det være at det trengs en positiv og større margin i totalkostnader for at flere
ser det som et attraktivt kjøp. Flere av elbilene er billigere eller kun marginalt dyrere i rene innkjøpskostnader og har dermed en annen appell til flere bilkjøpere. Det er mulig at lavere innkjøpspris er nødvendig
for gjøre plug-in til et akseptert og opplevd fornuftig alternativ til fossilbiler. Det er kjent fra økonomisk
empiri at for privatpersoner veier store kapitalutlegg tyngre enn fremtidige driftsutlegg, en utfordring
som de fleste energieffektiviseringstiltak står overfor. Vi vil derfor i kapittel 5 se på justeringer i kjøpsavgiftene for plug-in hybrider.
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Figur 10: Oppsummering av plug-in hybrider på tvers av klasser

Må se på virkemidlene mot leasing og næring – står for cirka 40 prosent av nybilsalget årlig
Betraktningene så langt har omhandlet individuelle bilkjøpere. Faktisk blir cirka 40 prosent av nye personbiler årlig registrert på næring. Mange personbiler starter med andre ord ‘livet’ som leaset bil eller
firmabil. Omtrent 5 prosent er leasede private biler, 20 prosent leasede firmabiler og 15 prosent direkte
firmabiler. Fordelingen er usikker, men et godt utgangspunkt for vår diskusjon.
Dette er nye biler som ofte videreselges etter omtrent tre år med dagens skatteregler. Siden utskiftingstakten i bilparken er såpass lav, bare 5 prosent årlig, betyr det at man låser inn utslippene fra disse
bilene. Dagens biler vil leve i omtrent 15-20 år og utslippet fra en gjennomsnittsbil i dag er omtrent 2
tonn årlig. Til sammen vil de bilene som registreres på næring hvert år stå for cirka 0,1 millioner tonn CO2
årlig og 2 millioner tonn CO2 over levetiden (antatt 17 år). Det er derfor viktig å analysere hvordan ladbare bilers virkemidler slår ut for leasing- og firmabiler.

c) Leasing av elbiler og batterier er ikke attraktivt med dagens virkemidler
Når man leaser en bil, er det leasingselskapet som står overfor deler av virkemiddelpakken. Gjennom
intervju med LeasePlan har vi fått forståelse for utfordringene dagens avgrensing i merverdireglene innebærer og forsøker å illustrere dette med eksempelet i Figur 11. Vi sammenligner en elbil og en fossilbil
med lik utsalgspris, men for den fossile bilen inkluderer dette engangsavgift og merverdiavgift, slik at
den reelle bilprisen er mye lavere. Slik er situasjonen for flere elbiler i dag. La oss for enkelhets skyld anta
at restverdien for elbilen og den fossile bilen er lik når de selges videre. Det betyr at avskrivningene i
bruktbilmarkedet er like for elbil og fossilbil, noe de ikke er i dag9.
Et leasingselskapet får fratrekk for inngående mva. på personbiler fordi det er selskapets driftsmidler. De
får dermed lavere avskrivninger på fossilbilen enn elbilen i vårt eksempel. Det er avskrivningene som må
dekkes inn gjennom leasingkostnaden og må i dag tillegges merverdiavgift for både fossilbiler og elbiler.
Det betyr at det ikke lønner seg for selskaper eller individer å lease en elbil. Det vil være mer lønnsomt å
kjøpe bilen. Siden cirka 25 prosent av nybilmarkedet er drevet av leasing, er ikke dagens virkemiddelbruk
tilstrekkelig for at elbiler er attraktive for disse.
9 Dersom vi hadde antatt brattere/større avskrivninger for elbiler, ville det forsterket skjevheten vi påpeker.
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Figur 11: Leasing av elbiler lønner seg ikke (Illustrativt eksempel) (Kilde: LeasePlan; vår framstilling)

Et tilsvarende problem gjelder leie/leasing av batterier. Noen bilprodusenter (som Renault) tester forretningsmodeller hvor batteriene til en elbil leies / leases. Hensikt er å fjerne en teknologirisiko fra bilkjøperens vurdering. Siden batterileie vil tillegges merverdiavgift med dagens regler, vil ikke slike forretningsmodeller vil ikke fungere i Norge. Det er et unødig hinder.
Plug-in hybrider har ikke samme problematikk, men de er som påpekt over dyrere i innkjøp og sliter
dermed primært med insentiver i firmabilbeskatningen (neste punkt).

d) Ladbare biler har utfordrende dynamikk for valg av firmabil
Firmabiler er enten leasede eller kjøpt direkte av selskapet, men firmabilbeskatning er lik. Personen som
‘får firmabil’ blir tillagt en skattemessig fordel tilsvarende 30 prosent av bilens listepris under 275.700
kroner og 20 prosent beløpet over denne grensen. Etter tre år eller ved årlige kjørelengder over 40.000
km justeres listepris ned til 75 prosent av original pris. Prosentsatsen for fordelsbeskatning opprettholdes. Det har ingen betydning på fordelsbeskatningen om personen betaler deler av kjøpskostnaden
eller brukskostnadene selv. Det er derfor hovedregel at firmaet betaler alle løpende kostnader, inklusive
drivstoff.
Elbiler har redusert (halv) firmabilbeskatning i dag, mens plug-in hybrider har normal beskatning. Vi viser
i Tabell 4 hvordan det slår ut for personer med marginal skattesats på 40 prosent og kjørelengde under
40.000 km årlig. Elbiler er i utgangspunktet attraktive firmabiler ved direkte kjøp (altså ikke leasing som
over). Utfordringen er at firmabilsegmentet som regel ønsker større biler. Tesla Model S treffer dette
segmentet, men vi har ikke tall på hvorvidt den er populær firmabil enda.

Kompaktklassen

Storbil/SUV

Elbiler

Nissan
Leaf

BMW I3

VW Golf

Tesla
Model S

Skoda
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242 500
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418 700
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610 400

425 000

440 000

85 110

93 030

97 550

142 650

149 650

112 570

115 570

34 044

37 212

39 020

57 060

59 860

45 028

46 228

Plug-in
hybrider

Toyota
Prius

Listepris

287 700

Fordel
Skatt

Toyota
Prius PHEV

Mitsubishi
Volvo V60 Mitsubishi
Outlander
PHVE
Outlander
PHEV

Tabell 4: Høyere utsalgspris for plug-in hybrider gjør dem mindre attraktive firmabiler

Plug-in hybrider er ikke attraktive av flere grunner. De taper både fordi de er dyrere i innkjøp og på grunn
av incentivstrukturen ved valg av firmabil. En person med ‘rett på firmabil’ betaler som regel ikke noen
kostnader selv og bryr seg trolig ikke om de lavere drivstoffkostnadene10. Samtidig har vedkommende
som regel et innkjøpsbudsjett (en makssums) å foreholde seg til og budsjettet brukes som regel til fulle.
Siden plug-in hybridene er dyrere i innkjøp enn sammenlignbare fossilbiler, så blir de ikke valgt. I enkeltmannsforetak og mindre bedrifter er kanskje insentivene annerledes, men overordnet er effekten slik
beskrevet. Vi diskuterer i kapittel 5 hvordan denne dynamikken kan endres og dermed hvordan plug-in
hybrider kan treffe firmabilmarkedet i større grad enn i dag.

OPPSUMMERING:
Dagens virkemiddelbruk er bare delvis tilstrekkelig – det er redusert sannsynlighet for
å nå politiske målsetninger med mindre virkemiddelbruk forbedres
Analysen i dette kapittelet viser at virkemiddelbruken for elbiler er god, men at virkemidlene ikke utløser større vekst i
plug-in hybrider, i leasede elbiler, eller ladbare biler som firmabiler. Dersom vi ser dette opp mot scenariolandskapet fra
forrige kapittel, betyr det at vi begrenser mulighetsrommet
betraktelig, slik Figur 12 illustrerer. Scenarier som innebærer
større grad av plug-in hybrider fremstår mindre oppnåelige.
Med bedre incentivstruktur kan plug-in hybrider relativt kjapt
øke sin andel av bilparken, noe erfaringene fra Nederland
har vist11. Samtidig har markeder for leasing og firmabil begrensede insentiver, noe potensielt som utelukker 25-40
prosent av nybilmarkedet. Samlet sett gjør det at de politiske
målsetningene om 85 gr/km, om 10 prosent fornybar energi i
transportsektoren, og om 15-17 millioner nasjonale CO2-kutt
er mindre realistiske.
Vi vil i kapittel 5 foreslå hvordan virkemiddelapparatet kan
forbedres slik at sannsynligheten for å nå målsetningen øker.
Men først vil vi i neste kapittel forsøke besvare hvor lenge
den totale virkemiddelpakken for ladbare biler trengs.

Ingen plug-ins

A
111

E
80
BMulighetsrom
91
Ingen
elbiler

Mange
elbiler
C
85

D
85

F
72
Mange plug-ins

Figur 12: Mulighetsrom begrenses
10 Med mindre selskapet har interne insentiver eller kultur for lavere brukskostnader eller personen er motivert av miljøhensyn.
11 Med Nederlands virkemidler fremstår plug-in hybrider som et veldig attraktivt kjøp. Det har blant annet medført at Volvo
har økt sine produksjonsplaner for sin V60 PHEV.
Se http://www.4wheelsnews.com/high-demand-pushes-volvo-to-build-10000-v60-plug-in-hybrids-by-end-2014/
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4 Hvor lenge trengs virkemidler?
Etter hvert som kostnadene på ladbare biler faller, teknologien utvikles og etterspørselen etter ladbare
biler styrkes bør virkemiddelbruken kunne trappes ned. Spørsmålet er når. Vi viser at en «kritisk masse
tilnærming», som innebærer at støtten faller bort når teknologien har oppnådd en gitt markedsandel,
ikke er riktig En framskrivning av totalkostnaden ved ladbare biler versus fossile biler illustrerer at behovet synker jevnt og trutt, men at støtten trengs en god stund ut på 2020-tallet.

Å kutte virkemidler ved en bestemt nasjonal kritisk masse virker feilaktig –
Virkemidler trengs for å opprettholde ladbare bilers konkurransekraft over tid
Begrepet kritisk masse ved teknologibytter brukes gjerne i markeder med rask innovasjon og utskiftingstakt, slik som kommunikasjonsløsninger og forbrukerelektronikk. Everett Rogers har skrevet mye om
temaet i sin teori om diffusjon av teknologier (Rogers, 2003). Klassiske eksempler er hvordan e-post
revolusjonerer skriftlig kommunikasjon, på bekostning av vanlig postgang, og hvordan smarttelefoner
fortrenger ‘vanlige’ mobiltelefoner. I slike ‘diffusjoner’ kan man dele kundesegmentene inn etter hvor
kjapt de tar i bruk det ‘nye’ paradigmet. Figur 13 illustrerer de ulike segmentene og deres fordeling over
tid.
For ladbare biler er en slik tilnærming både delvis riktig og samtidig feil. Den gradvise diffusjonskurven
er absolutt relevant, i den forstand at noen bilkjøpere går foran i bruken av elbiler eller plug-in hybrider,
enten fordi de er motivert av innovasjon eller miljøhensyn. Men for at en kritisk masse tilnærming skal gi
mening må den være global. Fordi bilindustrien og teknologiutviklingen er global, vil ikke nasjonale måltall
for antall biler ha noe direkte forklaringsverdi. Samtidig er en kritisk masse tilnærming en feil parallell,
fordi teorien forutsetter at den nye teknologien er konkurransedyktig på ytelse versus pris. E-post var
åpenbart en både billigere og bedre kommunikasjonsform. Smarttelefoner var og er dyrere, men hadde
og har en betydelig bedre ytelse/kvalitet. Først når teknologien er et åpenbart bedre valg kan man vente
dramatiske paradigmeskifter. For elbiler er ikke ytelsen, for eksempel rekkevidden og modellutvalget,
sammenlignbart med fossilbiler enda. Analysen i kapittel 4 viste også at elbiler er betydelig dyrere uten
støtte. Plug-in hybrider har tilsvarende ytelse som en fossil bil, men er dyrere og bør ventes forbli det,
da det er en fossil bil inkludert en
elektrisk drivlinje.
Myndigheter som ønsker å fase
inn økende antall ladbare biler i
bilparken kan dermed ikke vente
å fjerne virkemidlene når en viss
markedsandel eller et visst antall
biler er nådd. For at ladbare biler
skal kunne følge en slik diffusjonskurve, må virkemidlene sørge
for at de til enhver tid fremstår
som et åpenbart bedre valg. Vi
skal nå se på hvor lenge det er et
støttebehov.

Figur 13: Diffusjonskurven for teknologier
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Framskrivning av kostnadskomponenter gir en indikasjon
på hvordan konkurransekraften gradvis bedrer seg
For å illustrere støttebehovet over tid, må vi fremskrive relativ kostnadsutvikling for elbiler og plug-in
hybrider versus fossile biler. Vi har ikke funnet noen gode offentlig tilgjengelige kilder som fremskriver
dette eksplisitt og i detalj, men vi har kunnet sette sammen tilstrekkelige antall biter av puslestykket til å
gi en indikasjon. Slide 35-36 i dokumentasjonen viser metodikken og kildene benyttet, mens slide 37-38
viser resultatene.

Elbiler vil ha et reelt støttebehov de neste 7-15 år, men behovet synker
Vi tar fram resultatene for kompaktklassen i rapporten, se Figur 3. Dette er den klassen der elbiler er
nærmest å bli konkurransedyktige. De heltrukne linjene er elbilens og fossilbilens totalkostnad, både
totale kjøps- og brukskostnader, men uten noen form for avgifter, hverken drivstoffavgifter eller merverdiavgift på noen utgifter. Elbilen er billigere i bruk, så det er forskjellen i kjøps-/produksjonskostnad som
er synlig. Kurvene illustrative - det er betydelig usikkerhet i hvor fort batterikostnader faller og hvor fort
elbiler kan nå tilsvarende skalafordeler som fossilbiler. Vi ser at det vil ta lang tid før elbilens totalkostnader er lik fossilbilens. Men de vil kunne bli det, i alle fall i kompaktklassen, men først nærmere 2030.
Det viktigste er likevel ikke om eller når elbilen blir billigere, men at forskjellen versus fossilbilen blir relativt liten. Allerede etter 2020, kan forskjellen være en tredjedel av i dag.
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Figur 14: Elbiler vil synke i pris, men blir ikke konkurransdyktig på lenge

De stiplede linjene viser totalkostnaden inklusive ‘normale’ virkemidler (avgifter). Med normale mener
vi de virkemidler som ikke er eksplisitt rettet mot ladbare biler, det vil si drivstoffavgifter og elavgifter,
samt merverdiavgift på øvrige brukskostnader (vedlikehold osv.), men ikke på kjøpskostnaden. Det er
dog primært veibruksavgiftensom løfter den fossile bilens kurve. Under disse forutsetningene ser vi at
mellom 2020 og 2025 kan elbilen framstå som et attraktivt kjøp uten de eksplisitte virkemidlene – men
gitt at den ikke har veibruksavgift, noe myndighetene har varslet. Vi husker fra analysen i kapittel 3 at
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selv om totalkostnaden er lik, vil kjøpskostnaden for en elbil være større, noe som reduserer attraktiviteten for mange kjøpere. En fremtidig nedtrapping av elbilvirkemidlene bør derfor legges opp slik at de
virkemidlene som påvirker kjøpskostnaden bevares lengst.
Framskrivningene er åpenbart beheftet med betydelig usikkerhet, ikke minst fordi de ikke verdsetter
ulempene knyttet til rekkevidde, modellutvalg og usikkert annenhåndsmarked for elbiler. Vi mener likevel
de viser et relevant utfallsrom som bør informere norsk virkemiddelutforming12. Virkemidlene trengs en
god stund, men etter hvert som vi nærmere oss og passer 2020, vil behovet være mindre. Først om et
sted mellom 7-15 år vil elbiler kunne være konkurransedyktige i totalkostnader uten dagens dedikerte
virkemiddelpakke.

Plug-in hybrider har et mindre men like reelt støttebehov de neste årene
Figur 15 viser en tilsvarende analyse for plug-in hybrider, både med og uten ‘normale’ virkemidler.
Kostnadsforskjellen er som vi ser mindre enn for elbiler, men den vil vedvare, da en plug-in hybrid er som
nevnt fossilbil med ekstra elektrisk drivlinje. Kjøpskostnaden vil derfor aldri kunne bli lavere enn en ren
fossilbil. Men de lavere drivstoffkostnadene kan i prinsippet gjøre at totalkostnaden likevel er mindre.
I vår framstilling uten avgifter, ser det ikke ut som det skjer før 2030. Dersom vi inkluderer de norske
el- og drivstoffavgiftene, i de stiplede linjene, blir plug-in hybrider konkurransedyktige basert på en totalkostnads- og levetidsbetraktning rundt 2025. Igjen er det ikke sikkert at dette er tilstrekkelig for at
bilen blir et attraktivt kjøp, da kjøpskostnad i stor grad styrer både private bilkjøpere og firmabilkjøpere.
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Figur 15: Plug-in hybrider vil bli konkurransedyktig tidligere, selv om
produksjonskostnad aldri vil kunne falle under en fossil bil

12 De få framskrivningene vi har kommet over, benytter gjerne en økende fossil drivstoffpris og CO2 kostnad framover. Vi mener
også at karbonprisen skal opp, men det er ganske usikkert hvorvidt oljeprisen skal opp samtidig. Man kan like gjerne forvente et
fall framover. Vi mener analysen blir lettere å tolke ved å holde disse prisene flate i perioden.
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Det er som nevnt betydelig usikkerhet i slike framskrivninger. Det er også stor forskjell på hvilke type
modeller, klasser og referansebiler vi analyserer. Vi har her vist plug-in hybrid i SUV-klassen, basert på
Mitsubishi Outlander, da merkostnaden ved plug-in hybrid virker representativt for fremtidige biler. I andre klasser ser det ut til å ta lenger tid.
På samme måte som for elbilene er den viktigste innsikten at kostnadsforskjellen og dermed støttebehovet synker. Forskjellen ligger allerede i dag på et nivå slik at lavere støttenivå kan forskyve den relative utsalgsprisen tilstrekkelig til at plug-in hybrider oppleves som et attraktivt bilkjøp av flere. Dersom
virkemidlene for plug-in hybrider justeres tilstrekkelig i dag, vil de gradvis kunne trappes ned etter 2020.
Det vil gjøre flere av scenarioene for bilparken fra kapittel 2 mer troverdige, og dermed også de politiske
målsetningene for 2020 mer oppnåelige.

En gradvis nedtrapping av incentivene vil gi fortsatt innfasing av ladbare biler
Elbiler vil de neste 7-15 årene være betydelig dyrere i totalkostnad enn fossile biler og ikke være attraktive kjøp uten noen form for støtte. Plug-in hybrider har et mindre, men likefull reelt støttebehov de
neste 5-10 årene, dersom de skal utgjøre en økende andel av bilparken.
Vi har vist i dette kapittelet at produksjons- og brukskostnadene for ladbare biler (før avgifter) gradvis vil bli redusert som et resultat av teknologiutvikling og skalafordeler. Behovet for virkemidler vil på
tilsvarende vis reduseres gradvis falle. Dersom myndighetene følger med på kostnadsutviklingen, kan
virkemiddelbruken tilpasses kostnadsnivået for ladbare biler, for eksempel årlig. Slik kan man oppnå at
virkemidlene hele tiden er tilstrekkelige til at andelen ladbare biler øker, men uten at kostnadene blir unødvendig høye.
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Toyota Prius PHEV
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5 Hvordan kan virkemidlene utvikles og
siden trappes ned?
Virkemidlene skal sørge for måloppnåelse med lavest mulige samfunnsøkonomiske kostnader. Med utgangspunkt i kravet om effektive virkemidler og målene for sammensetningen av bilparken foreslås
konkrete endringer i dagens virkemiddelbruk: lavere kjøpsavgifter og 85% firmabilbeskatning for plug-in
hybrider, samt fritak for merverdiavgift for leasing av elbiler. Vi peker også på hvilke virkemidler som
bør prioriteres når virkemiddelpakken gradvis kan trappes ned etter hvert som ladbare bilers konkurranseevne styrkes: de rene kjøpsinsentivene må beholdes lengst.

Virkemidlene skal sørge for måloppnåelse med lavest
mulige samfunnsøkonomiske kostnader
I dette kapittelet skal vi drøfte hvordan pakken med virkemidler kan utvikles og senere eventuelt trappes
ned. Vi bygger vurderingene på tradisjonell kostnads – virkningsanalyse, det vil si en vurdering av kostnadene for ulike tiltak som er rettet mot det samme problemet, men der effektene av tiltakene ikke er
helt like. I slike tilfeller kan vi ikke uten videre prioritere de tiltakene med de laveste kostnadene. Det er
de samlede kostnads/nytteeffektene av de ulike virkemidlene vi må legge til grunn.
Det er med andre ord to hovedspørsmål vi må stille oss. Det ene er hvor effektive virkemiddelene er i
forhold til å fremme kjøp og bruk av elbiler og plug-in hybrider. Det andre er hvilke kostnader virkemidlene
påfører samfunnet. Kravet til effektivitet er at virkemiddelpakken sørger for måloppnåelse til lavest mulige kostnader.
Det betyr mer konkret at virkemiddelpakken bør vris i retning av virkemidler kjennetegnet med lave kostnader og sterke incentivvirkningen i forhold til det som er målet med ordningen. Gode virkemidler kjennetegnes også av treffsikkerhet, dvs. at effektene er forutsigbare, at de er lette å administrere og at de
bidrar til å skape varige markedsendringer.
De viktigste kostnadskomponentene i virkemiddelanalyser faller i tre hovedkategorier:
1. Subsidier gjennom fritak for avgifter og skatter. I tillegg til selve subsidiebeløpet kommer det
en finansieringskostnad for staten, eventuelt kommunene, som i seg selv påfører samfunnet
et effektivitetstap13. Effektivitetstapet skyldes at det å drive inn skatter skaper vridninger i
økonomien.
2. Kostnader for andre aktører ved at ladbare biler gis fordeler som skaper trengsel og kødannelser. Adgang til å bruke kollektivfeltet er det beste eksempelet. Kostnadene oppstår ved at
kollektivfeltet fylles opp og hindrer kollektivtrafikken slik at reisetiden blir lengre for trafikanter som velger kollektivt.
3. Samfunnsøkonomiske effektivitetstap ved at samme tjeneste prises forskjellig for ulike kundegrupper. For eksempel betyr gratis parkering at den marginale grensenytten av parkering er
langt lavere for elbileiere enn for eiere av fossile biler. Det betyr at elbileiere vil ha et overforbruk av parkeringstid på bekostning av andre bileiere.
Tiltakspakken og hvordan kostnadene dekkes inn gjennom offentlig finansiering vil også ha inntektsfordelingsvirkninger som ideelt sett bør tas med i vurderingen. For eksempel kan det være grunn til å

13 Vanlig anslag er cirka 20 prosent av inndrivingsbeløpet
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tro at høyinntektsgrupper kan være overrepresentert blant kjøpere av ladbare biler, mens kostnadene
fordeles mer jevnt på alle inntektsgrupper.
Utfordringen er at både virkemidlenes incentivstyrke og kostnader kan være vanskelig å kvantifisere.
Vi har ikke innenfor dette prosjektet hatt mulighet til å kvantifisere samtlige effekter ved de ulike
virkemidlene. Vi har forsøkt å kvantifisere det statlige provenytapet så langt det har latt seg gjøre, da
det ofte er debattert, og for øvrig gjort kvalitative betraktninger på de områdene der kvantifiseringer
ikke har vært mulig. Vi vil bruke et illustrativt nybilsalg og en total bestand på 10.000/50.000 elbiler og
10.000/50.000 plug-in hybrider i 2017 for å illustrere konsekvensene av våre forslag.
Tidspunktet for når virkemidlene gradvis kan trappes ned må bygge på en vurdering av om målene etter
hvert kan realiseres med mindre offentlige støtteordninger og til slutt uten. Dette er en vurdering som
bør gjøres løpende i lys av erfaringene med effektene av virkemiddelbruken og kostnadsutviklingen for
kjøp og bruk av ladbare biler.

Videreutvikling av dagens virkemiddelpakke
Kapittel 3 pekte på tre områder hvor dagens virkemiddelbruk bør forbedres; leasing av elbiler, samt bedre kjøpsinsentiver for plug-in hybrider generelt og som firmabil. Vi drøfter hvert punkt under, før neste
avsnitt diskuterer hvordan virkemidlene på lenger sikt kan trappes ned.

Leasing av elbiler og batterier bør gis 0-sats i merverdiavgiften
Kapittel 3 viste at leasing av elbiler ikke fremstår som et gunstig alternativ. Alle bilkjøpere er i dag tjent
med å kjøpe elbilene framfor å lease dem. Leasingandelen av nybilsalget utgjør om lag 25 prosent. Det
betyr at en tilsvarende andel av nybilsalget vil være utilgjengelig for elbilsegmentet. På tilsvarende måte
hindrer dagens virkemiddelbruk forretningsmodeller hvor batteriene til en elbil leies/leases.
Vi anbefaler å gi leasing av elbiler og batterier 0-sats i merverdiavgift (vi referer også dette som fritak).
Vi ser ingen andre mer hensiktsmessige måter å kompensere for dagens avgrensning på. En ulempe ved
0-sats i merverdiavgiften er noe økt administrasjon av merverdiavgiften for leasingavtaler, men systemet for en slik differensiering bør i stor grad allerede være tilstede. Virkemiddelet medfører som påpekt
over et effektivitetstap ved at tapt proveny må hentes inn andre steder. Det er dog ikke noen forskjell på
dette tapet hvorvidt elbilen leases eller kjøpes. Formålet med 0-satsen er med andre ord å gjøre det opprinnelige fritaket for merverdiavgift gjeldende for leasingavtaler.
Reduksjonen i statlige inntekter er derfor vanskelig å bestemme. Det kan være at noen som i fremtiden
uansett ville kjøpt elbil, nå vil velge å lease fordi det er foretrukket kontraktsform. For denne gruppen
ville staten tapt proveny uansett. Dersom det er 50.000 elbiler i 2017 og 10 prosent blir leaset av personer som uten virkemiddelet hadde kjøpt fossilbil, reduseres statens inntekter med 140 millioner kroner
årlig. Som nevnt ville staten uansett hatt dette tapet dersom elbilen ble kjøpt. Virkemiddelet øker utelukkende mva-fritakets virkeområdet. Batterileie vil ha en lavere negativ provenyvirkning da bare deler av
bilkostnaden leies istedenfor kjøpes.

Plug-in hybrider bør gis ekstra fordeler i kjøpsavgiftene (redusert engangsavgift,
engangsavgift som et støtteelement eller redusert moms)
Med dagens virkemiddelbruk er ikke plug-in hybrider billigere i anskaffelse enn tilsvarende fossilbil. Noen
av plug-in hybridene på markedet er rimeligere over hele sin levetid, men kostnadsforskjellen er ikke
tilstrekkelig til at bilkjøpere velger dem. Det er kjent at individer lar høye kapitalutlegg i dag overskygge
lavere driftsutgifter senere i sine kjøpsbeslutninger.
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Kjøpsincentivene må derfor styrkes. Vi vil i dette avsnittet se nærmere på tre muligheter: delvis fritak for
merverdiavgift og justering av engangsavgiften på to ulike måter.
Tabell 5 viser vekt, effekt, og utslipp, produktpris, merverdiavgift, samt komponentene (eksklusive
NOx)14 i dagens engangsavgift for ulike plug-in hybridene på markedet og utvalgte referansebiler. Den
viser en differanse i bilpris (eksklusive avgifter) mellom plug-in og referansebil på mellom 60-115 tusen
kroner. Det er utfordrende å vurdere utformingen av kjøpsavgiftene med dagens utvalg av biler. Det er
som man ser ganske forskjellige bilspesifikasjoner. Det er ventet flere plug-in hybrider på markedet fremover og vi antar i vår analyse at snittforskjellen i tabellen mellom plug-ins og fossilbiler er representativ
– noe høyere vekt, noe lavere fossil motoreffekt, og betydelig lavere CO2-utslipp til en merkostnad på
cirka 70-90.000 kroner uten avgifter. Denne merkostnaden skal vi vurdere om justerte kjøpsavgifter kan
kompensere for – i større grad enn vi ser at dagens engangsavgift gjør.

Merke

Vekt
(kg)

Effekt
(kw)

CO2
(g/km)

CO2 (kr)

EA+vrakpant (kr)

MVA (kr)

Prius

1 365

73

92

49 661

2 200

-14 652

39 609

Prius PHEV

1 425

73

49

48 247

2 200

-49 806

Ampera PHEV

1 657

63

27

65 098

-

-71 058

Vekt (kr)

Effekt
(kr)

Bilpris
(kr)

Utsalgspris (kr)

49 618

198 473

287 700

5 969

64 266

257 065

327 300

5 969

68 786

275 145

349 900

V60 D5 AWD

1 626

158

169

104 120

93 355

49 444

249 319

65 216

260 865

575 400

V60 PHEV

1 873

158

48

97 649

93 355

-50 772

142 632

93 554

374 214

610 400

Outlander

1 580

110

153

95 352

22 675

33 020

153 447

54 311

217 242

425 000

Outlander
PHEV

1 810

89

44

87 442

6 600

-54 636

41 806

79 639

318 555

440 000

60

-

-43

-1 413

-

-35 154

-33 640

14 648

58 592

39 600

Ampera PHEV
vs Prius

292

-10

-65

15 438

-2 200

-56 406

-33 640

19 168

76 672

62 200

V60 PHEV vs.
V60 D5 AWD

247

-

-121

-6 471

-

-100 216

-106 687

28 337

113 350

35 000

Outlander
PHEV vs
Outlander

230

-21

-109

-7 910

-16 075

-87 656

-111 641

25 328

101 313

15 000

Snitt

207

-8

-85

-89

-4 569

-69 858

-71 402

21 870

87 482

37 950

Differanse
Prius PHEV
vs Prius

EA = Engangsavgift; MVA = Merverdiavgift; Bilpris (uten EA og MVA)
Tabell 5: Dagens utvalg av plug-ins (bilspesifikasjoner og komponenter i engangsavgiften) (Kilde: Opplysningskontoret for Veitrafikk,
Statens Vegvesen, og egne beregninger)

En mulighet for å bedre kjøpsinsentivet, er å gi plug-ins en lavere merverdisats, noe bransjen har luftet
tidligere. For eksempel vil halv merverdiavgift (12,5%) kunne bety mellom 32-47 tusen kroner bedret
konkurranseforhold versus de fossile referansebilene. Det kan være utløsende for salget av plug-in hybrider, men er trolig ikke tilstrekkelig alene. Dersom det selges 10.000 plug-in hybrider i 2017, vil halv
merverdisats bety redusert proveny på cirka 400 millioner kroner årlig.
14 Vi har ikke detaljerte data på NOx utslipp og har derfor ikke beregnet denne komponenten. Vi mener det ikke vil vri beregningene i rapporten i nevneverdig grad og ikke vil påvirke konklusjonene våre.
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Figur 16: Komponentenes avgiftsskala (effekt, vekt, CO2)
(Kilde: Toll og avgiftsdirektoratet, og egne beregniner)

De to neste mulighetene krever forståelse av engangsavgiftens utforming og tre av dens komponenter.
Avgiftsskalaene knyttet til vekt, effekt og utslipp er vist i Figur 16.
I utgangspunktet kan man vurdere å justere en eller flere av avgiftskomponentene for å gjøre plug-in
hybrider mer attraktive. En mulighet er å gi fratrekk i effektkomponenten. Som vi ser så slår ikke den så
sterkt ut mellom plug-in hybridene og referansebilene i Tabell 5. Et fullt fritak ville ikke hjulpet alle bilene
tilstrekkelig til å kompensere for hele forskjellen i produktpris. I så fall vil andre justeringer vil være nødvendig i tillegg. Effektkomponenten virker også å være under gradvis nedtrapping, blant annet i forslag
til Statsbudsjett for 2014. Det taler for å heller justere andre avgiftskomponenter.
Plug-in hybrider har allerede et fradrag i vektkomponenten på 15 prosent med bakgrunn i den ekstra
vekten en elektrisk drivlinje innebærer. Man kunne vurdere å øke fradraget som hybridene får, utover det
den faktiske ekstra vekten skulle tilsi. Men som man ser av komponentskalaen i Figur 16, vil det innebære
et ganske stort vektfradrag: plug-ins må slippe nesten hele vektavgiften hvis denne justeringen skal få
utløsende effekt. Dessuten har vektkomponenten god begrunnelse i slitasje og trafikksikkerhet, og bør
kunne ha sin virkning også mellom plug-in hybrider.
Vi ser derfor nærmere på hva man kan oppnå ved å bruke CO2
komponenten. Den er i dag utformet slik at det er betydelig spenn
mellom det en fossil bil får i avgift og det fradraget en lavutslippsbil får. Dette kan vris ytterligere for å styrke ladbare bilers attraktivitet. Det vil også være lettere å holde endringen provenynøytralt ved å justere CO2 komponenten i begge ender. ZERO har et
forslag til statsbudsjettet for 2014, som vi kan ta utgangspunkt i,
hvor de to nederste innslagspunkt justeres og fradragene økes.
Trolig bør man også øke avgiftene for høyere utslipp for å oppnå
tilstrekkelig forskjell til at plug-in hybrider i snitt fremstår attraktive. Vi har laget et forslag i Tabell 6, som ikke er testet for provenynøytralitet, men mot modellutvalget i vår analyse. Vi finner at
dette vil være tilstrekkelig for de store plug-in hybridene hvor
fossilbilen har betydelig utslipp i dag, slik som V60 og Outlander,
og trolig for fremtidige plug-in hybrider i de store segmentene
framover. For de mindre plug-in bilene som Ampera og Prius
PHEV er det ikke nok, da deres referansebil (normal Prius) har
ganske lave CO2-utslipp. I forhold til andre referansebiler vil de
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Utslipps-nivå
(gr/km)

Sats per gram

Fradrag
Under 30

-1800

Under 60

-1200

Under 85

-800

Avgift
Over 85

800

Over 120

1 200

Over 160

1 800

Over 245

3 000

Tabell 6: Mulig justering av CO2
komponenten

gjøre det betydelig bedre derimot. Forslaget kan være et utgangspunkt for kalibrering på tvers av alle
segmenter og eksisterende og ventede modeller.
En mulighet som ikke vrir hele avgiftskurven er å bruke engangsavgiften som støtteelement. Dagens
CO2 komponentskala er negativ for utslipp under 110 gr/km og gir dermed fratrekk i andre komponenter.
Mange plug-in biler (og noen små fossilbiler) ville hatt negativ engangsavgift dersom det ikke var en minimumsgrense. Dersom man gjør om engangsavgiften til å være et støtteelement ved lavere utslippsnivå,
kan negativ avgift, altså støtte, enten utbetales direkte eller gå til fratrekk i merverdiavgiften. Dette kan,
som vi vil diskutere senere, også gjøres for elbiler når momsfritaket trappes ned. Dersom denne løsningen velges, må det gjøres et stykke analysearbeid for å kalibere satsene på tvers av modellutvalget og
bilsegmentene.

Plug-in hybrider bør gis redusert firmabilbeskatning
Dersom de foreslåtte endringene i engangsavgiften gjør plug-in hybrider attraktive ved kjøpskostnad
alene, vil behovet for justering av firmabeskatningen reduseres. Likevel fungerer firmabilmarkedet slik
at en person med firmabil som regel tar ut hele sin disponible kjøpesum. Det betyr at dersom en plug-in
hybrid er dyrere enn en tilsvarende referansebil, vil personen trolig velge den fossile bilen med en høyere
standard, ytelse eller utstyr. Dette forutsetter at han ikke betaler driftskostnadene ved bilen selv, men
det er hovedregelen ved selskapers firmabilordninger.
En mulighet for å øke andelen plug-in hybrider blant firmabiler er dermed å gi en liten reduksjon i fordelsbeskatningen. Elbiler har per i dag halv firmabilbeskatning, men plug-in hybrider trenger trolig ikke mer
enn 10-20 prosent reduksjon i skattefordel for å bli attraktive firmabiler. Nivået avhenger så klart av hvor
mye engangsavgiften justeres. Generelt sett burde man også vurdere om bruksinsentivene kan fanges i
firmabilbeskatningen. Med dagens virkemiddelbruk er man avhengig av at individet har en miljømotivasjon eller at bedriften har sterkt kostnadsfokus og ikke bruker firmabilordningen som frynsegode.
Konsekvensen med forslaget vil primært være redusert statlig proveny. Dersom det er 50.000 plug-in
hybrider i 2017 og 10 prosent er firmabil, vil det å gi 85 prosent beskatning innebære redusert proveny
på cirka 30 millioner kroner årlig. Forslaget vil gi noe ekstra administrasjon, men systemene bør være på
plass fra elbilens reduserte beskatning i dag. Som de andre virkemidlene, vil forslaget gi samfunnsøkonomiske kostnader ved å hente inn denne støtten gjennom andre avgifter.

Nedtrappingsmuligheter etter hvert som ladbare
bilers konkurranseforhold styrkes
Denne gjennomgangen fokuserer på elbiler, siden de mest omfattende virkemidler er rettet mot disse
bilene. Vi referer til betydning for plug-in hybrider der det er relevant.
På lenger sikt er det klart at virkemidlene både bør og kan trappes ned. Slik kapittel 4 viste, vil både
elbiler og plug-in hybrider få lavere produksjonskostnader over tid. Samtidig vil hvert av virkemidlene gi
økte kostnader etter hvert som andelen av ladbare biler vokser. Virkemidlene bør gradvis og i en prioritert rekkefølge reduseres, på en måte som sikrer at ladbare bilers attraktivitet opprettholdes.
Tabell 7 viser hvordan vi vil prioritere virkemidlene og hvorfor. Vår rangering er basert på spørreundersøkelsene og analysen i kapittel 3 om hvor mye hvert virkemiddel bidrar til ladbare bilers attraktivitet.
Samtidig er den skjønnsmessig vektet med hvor store konsekvenser hvert virkemiddel får på lokalt nivå
og for statlig proveny. Overordnet foreslår vi å prioritere kjøpsincentiver over driftsincentivene, fordi de
antas å ha sterkere innvirkning på kjøpsbeslutningene. Vi går gjennom hvert virkemiddel i detalj og begrunner forslagene.
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Virkemiddel

Konsekvens for
samfunnet

Mulig utvikling av virkemiddelet

Rekkefølge

• (Utrede miljøfelt der kollektivfeltet inndras)
Tilgang til
kollektivfeltet

• Dårligere framkomst
for busser

• Tilgang basert på odde-/partall i reg.nr.

Ved
behov

• Forby elbiler på strekninger i rushtiden
Tilgang og pris på
lading

• Redusert kommunalt
proveny

• Innføre betalingssystemer med gradvis økende satser

1

• (Utvide ladeinfrastruktur utenfor bysentrum)
Redusert årsavgift

Tilgang og pris på
offentlig parkering

• Redusert statlig
proveny
• Redusert kommunalt
proveny

• Gradvis øke satser for ladbare biler

2

• Differensierte parkeringssatser for elbiler i
betalingssoner

3

• I veien for sykkel- og
kollektivfelt

• (Sikre overdekning for elbiler i bysentrum)

Fritak for
engangsavgift

• Redusert statlig
proveny

• Innføre laveste engangsavgift for elbiler

4

Redusert
firmabil-beskatning

• Redusert statlig
proveny

• Gradvis øke beskatning for ladbare biler

5

Fritak for bompenger og
ferjeavgift

• Redusert kommunalt
og statlig proveny

• Differensiert sats for elbil

6

Fritak for merverdiavgift (0-sats)

• Redusert statlig
proveny

• Omgjøre engangsavgift til støtteelement som
gir fratrekk i mva.

7

• Eller gradvis øke mva. for elbiler
Ingen veibruksavgift

• Eksternaliteter
• Redusert proveny

• Gradvis innføre justert veibruksavgift basert
på årlige kilometer kjørt

8

Tabell 7: Nedtrappingsplan for ladbare bilers virkemidler (i parantes elementer som er en utvidelse eller
videreutvikling av virkemiddelet)

Ved behov: Bruk av kollektivfeltet bør innskrenkes strekning for strekning når lokale forhold
tilsier det og potensielt suppleres med et miljøfelt for ladbare biler og andre relevante kjøretøy
Kollektivfeltet er et viktig gode for mange elbilkjøpere. Det viser spørreundersøkelsene og medieomtale.
Samtidig er det virkemiddelet som får mest åpenbare konsekvenser i dagliglivet. Det kjører i dag mange
elbiler i rushtiden i kollektivfeltet inn til sentrum fra Oslo Vest. Ruter har klart kommunisert at det har
konsekvenser for avviklingen av busstransporten. Bruk av kollektivfeltet er derfor virkemiddelet som må
justeres først.
Kollektivfeltet behøver derimot ikke, og bør ikke, fjernes brått og for alle strekninger samtidig. Selv om
det er problemer på en innfartsåre i Oslo vest, behøver ikke elbilers bruk av kollektivfeltet på andre strekninger begrenses. Det vil også kunne fremstå urettferdig at de tidlige, og potensielt mer velstående,
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elbilbrukerne gjør at andre deler av byen og landet mister dette godet, der det per i dag er relativt få
elbiler.
Vi ser tre muligheter for gradvis å trappe ned kollektivtilgangen i de byene hvor elbilenes bruk blir et
problem for avvikling av kollektivtransporten:
1. Utrede nytt miljøfelt der kollektivfeltet inndras. Siden elbilenes bruk av kollektivfeltet primært
er et problem på de store innfartsårene, er det som regel to til tre andre felter i tillegg.
Dersom man ønsker å fase inn ladbare biler i stor grad framover, kan man gjøre om et av feltene til et miljøfelt hvor elbiler og plug-in hybrider får kjøre, sammen med annen relevant samfunnsnyttig transport, for eksempel tungtransport og biler med mer enn to personer. Dette vil
ha konsekvenser for øvrig trafikkavvikling og må utredes nøye. Et miljøfelt er ikke nødvendigvis en nedtrapping, men ett alternativ virkemiddel for stimulere til bruk av miljøvennlige biler.
2. Tilgang basert på par-/oddetall i registreringsnummer. En vanlig måte å rasjonere tilgangen
på er å la biler med partall og oddetall som siste nummer i registreringsnummer ha vekselsvis
tilgang.
3. Forby elbiler på utvalgte strekninger i rushtiden. Siden det er i rushtiden utfordringen er
størst, kan man vurdere begrense bruken i det tidsrommet.
For alle nedtrappinger, kan justeringen markeres med skilt på gjeldende strekning, og med god informasjon til trafikantene om endring i virkemiddelets bruk.
Tilgang til kollektivfeltet er et viktig virkemiddel som vi ikke har verdsatt i vår levetidsbetraktning i
kapittel 2. Å kunne benytte kollektivfelt er viktig for mange elbilkjøpere. Man bør være forsiktig med å
fjerne adgang til kollektivfelt brått og overalt. Samtidig bør man være forberedt på å opprettholde andre
virkemidler lenger, og potensielt øke dem, dersom det risikerer å gjøre elbiler mindre attraktive. Det er
samtidig viktig å kommunisere hvilken plan man har for dette (og andre) virkemiddelet(r) slik at bilkjøpere ikke avstår fra kjøp i dag fordi det fremtidige godet er usikkert.

1) Offentlig ladeinfrastruktur bør fortsatt bygges ut, men lading bør over tid ha en kostnad
Tilgang på lading varierer betydelig mellom kommunene. I noen områder av Oslo er pågangen på og kampen om plassene betydelig. Variasjonen begrenser verdien som nye kjøpere setter på virkemiddelet. I
spørreundersøkelsen til Elbilforeningen påpeker kun 4 prosent gratis ladning som det viktigste offentlige
virkemiddelet. Derimot mener mange at Elbilforeningen bør arbeide for bedre lademuligheter. Det virker
dermed som at tilgang på lademuligheter er viktigere enn prisen. Det gir også mening da strømkostnaden er lav for elbiler.
Konsekvensen av å øke antall ladeplasser er redusert kommunalt proveny fra parkering (dersom det er
betalingsplasser i dag), men først og fremst fra investering i ladestolper. I en tidlig utrullingsfase er det
riktig og viktig at det offentlige sørger for ladeinfrastruktur. På sikt bør det derimot ikke være gratis å
lade dersom det hindrer utbygging av privat ladeinfrastruktur. Gratis offentlig lading reduserer potensielt
insentivet for private parkeringshus og andre aktører til å bygge ut lademulighet, siden elbileiere alltid
kan forsøke få en gratis offentlig plass istedenfor å betale for det privat. Det eksisterer offentlige støtteordninger, men på sikt bør det drives kommersielt. På sikt bør dermed ladekundene dekke løpende
driftskostnader ved de offentlige ladestasjonene, som hovedsakelig er vedlikehold og strømkostnad.
Vi mener dette taler for at virkemiddelet bør trappes ned tidlig. Det må innføres kostnadseffektive betalingsmetoder slik at eiere av ladbare biler gradvis må betale hele strøm- og infrastrukturkostnaden.
Det kan potensielt løses ved en normal parkeringsautomat og -oblat. Det er viktigere med en helhetlig
ladeinfrastruktur enn gratis lading.
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2) Årsavgiften kan med fordel differensieres for elbiler, plug-in hybrider og fossile biler,
men likevel fases ut tidlig
Årsavgiften er ikke en betydelig kostnad for mange husholdninger. Den er cirka 3.000 kroner for fossilbiler og plug-in hybrider, og cirka 400 kroner for elbiler. Den har primært en fiskal begrunnelse.
Konsekvensen for staten av økende andeler ladbare biler er også begrenset. Dersom det er 50.000 elbiler i 2017, vil det å opprettholde dagens forskjell i årsavgift innebære 125 millioner kroner årlig. Dersom
man innfører en mellomkategori for plug-in hybrider på 2.000 kroner, vil en bestand på 50.000 plug-ins i
2017, kun bety 50 millioner.
Det er uklart hvor mye årsavgiften slår inn i valget mellom biler. Spørreundersøkelsene peker på årsavgiften som sjette viktigst, og viktigere enn gratis lading og ferje. Vår levetidsberegning i kapittel 3 fant at
den økonomiske betydningen var noe mindre enn parkering, ferjer og bompenger hver for seg. Samtidig
er årsavgiften en kostnad som kommer årlig og kanskje betales automatisk. De øvrige bruksincentivene
som drivstoff, parkering, bompenger, ferje er mer synlige, da det følger faktisk bruk.
Etter hvert som andelen ladbare biler øker og statlig proveny synker, kan man gradvis øke både avgiftene
til elbiler, plug-in hybrider og fossile biler. Dersom konkurransekraften til ladbare biler øker tilstrekkelig,
bør dette virkemiddelet trappes ned tidlig, da andre virkemidler er viktigere for å realisere målsetningen.

3) Elbiler bør ha overdekning i bysentrum og etter hvert en differensiert parkeringssats
Dette virkemiddelet overlapper til en viss grad med offentlige ladeplasser. Også her er det et todelt
spørsmål om tilgang og pris på parkering. Utenfor bykjerner er som regel offentlig parkering gratis for
alle personbiler. I bykjerner er det definerte soner hvor betaling brukes for å bedre trafikkavviklingen.
Det er i disse sonene elbiler slipper parkeringsavgift i dag.
I mange byer er det få offentlige parkeringsplasser i bysentrum, noe som begrenser muligheten til å
bruke dette virkemiddelet effektivt. I spørreundersøkelsen til Elbilforeningen mener 11 prosent at gratis
parkering er det viktigste virkemiddelet og det etterspørres (ikke overraskende) flere parkeringsplasser
med lademulighet.
Det er lite trolig at kommunene bør og vil øke totalt antall parkeringsplasser som følge av økende andel
elbiler. Kommunene balanserer allerede antall parkeringsplasser i bysentrum opp imot parkeringsbelegg
og bedret framkommelighet for kollektivfelt og sykler. En mulig strategi innenfor de parkeringsplassene
som kommunene ønsker å beholde i sentrum, er til enhver tid å sørge for at det er relativ overdekning
av elbilplasser. For eksempel dersom forholdstallet mellom antall elbiler og fossilbiler registrert i byens
omegn er 1:4, så kan de offentlige parkeringsplassene i sentrum fordeles 1:2, med eller uten lademulighet. Alternativt begrenses dedikert elbilplasser til de med lademulighet.
Konsekvensen av virkemiddelet er primært redusert kommunalt proveny fra annen parkering i betalingssonene. På sikt bør det i sentrale områder med høyt belegg reflekteres en parkeringskostnad,
uavhengig av drivlinje. En nedtrappingsmulighet er derfor å innføre differensierte satser for elbiler og
gradvis øke disse.
Vi mener kommunale hensyn og den større viktigheten av andre virkemidler taler for at gratis offentlig
parkering bør trappes ned relativt tidlig.

4) Fritak for engangsavgift bør av forsiktighet beholdes lenge, men minstesatsen
kan etter hvert innføres
Både spørreundersøkelsene og analysen av totalkostnader i kapittel 3 viser hvor betydningsfullt kjøpskostnadene er. En lav kjøpskostnad er kritisk når bilkjøpere velger en bil. Like fullt betyr ikke fritak fra
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Nissan Leaf
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engangsavgiften så mye for elbiler. Som beskrevet over vil de fleste elbiler15 med dagens avgiftsutforming få sterk negativt CO2-komponent og dermed minstesatsen på cirka 4.000 kroner.
Konsekvensen av fritaket for engangsavgift er utelukkende redusert statlig proveny. Dersom vi antar
at de fleste elbilene ville hatt minstesatsen innebærer fritaket kun 40 millioner kroner årlig dersom det
selges 10.000 elbiler i 2017.
Virkemiddelet bør trolig videreføres en god stund. Samtidig betyr engangsavgift mindre enn andre
virkemidler, slik som merverdiavgift, i å realisere videre salg. Fritak for engangsavgift bør dermed fases
ut før de etterfølgende.

5) Firmabilbeskatning for ladbare biler kan trappes opp gradvis, med en
forskjellsbehandling mellom ladbare og fossile biler
Firmabilsegmentet ønsker primært større biler. Inntil det kommer flere store elbiler som Tesla Model S,
vil det trolig forbli få elbiler blant firmabilene. Halv firmabilbeskatning har derfor små konsekvenser for
statens inntekter inntil det skjer. Dersom vi likevel antar at det er 50.000 elbiler i 2017 og 10 prosent av
disse er firmabiler, vil det å opprettholde dagens halve firmabilbeskatning innebære cirka 90 millioner
kroner årlig.
Vi behandlet konsekvenser av vårt forslag til 85 prosent firmabilbeskatning for plug-in hybrider tidligere,
under elementer i dagens virkemiddelpakke som bør forbedres.
Kostnaden ved å produsere ladbare biler vil falle fram mot 2020. Avhengig av hvordan øvrige virkemidler
etter hvert trappes ned, kan man gradvis øke firmabilbeskatningen for elbiler, for eksempel til 75 prosent
etter 2020, uten å skade elbilenes attraktivitet. For plug-in hybrider, tror vi det foreslåtte nivået på 85
prosent firmabilbeskatning er et riktig nivå fram mot 2020.

6) Fritak for bompenger og ferjeavgift bør bestå lenger og betaling bør
differensieres når det innføres
Bompenger og ferjeavgift er samlet sett et viktig gode, spesielt i noen byer. Samtidig kan de fort få store
lokale konsekvenser dersom 10-20 prosent av biltrafikken på en strekning har fritak. Bompenger og ferjeavgift går til å dekke kostnadene ved veistrekningen, og fritak for elbiler betyr at andre biler må betale
mer eller bommene må stå lenger. Virkemiddelet har et samfunnsøkonomisk tap ved at samme tjeneste
har ulik pris. Det er trolig, sammen med kollektivfeltet, den mest synlige fordelen for bilistene. Det ble
også rangert som det viktigste virkemiddelet i Elbilforeningens spørreundersøkelse.
Fritaket for bompenger og ferjeavgift bør først trappes ned når andelen elbiler blir stor. Man bør da innføre en differensiert sats hvor elbiler betaler for eksempel 30-50 prosent av normal pris. På strekninger
med automatisk lesing av bilnummer vil det også være teknisk mulig å differensiere prisen for plug-in
hybrider.
Dette virkemiddelet er et synlig bruksinsentiv som bør bestå lengre enn de fleste andre virkemidlene, og
ha reduserte satser for elbiler når betaling blir innført.

7) Fritak for merverdiavgift (0-sats) bør, som det sterkeste kjøpsinsentivet,
beholdes lengst og trappes ned gradvis og varslet
Fritak for merverdiavgift har vært kritisk for å øke andelen elbiler. Både spørreundersøkelsene og analysen i kapittel 2 viste hvor betydningsfulle kjøpskostnadene er. Erfaring fra andre land viser det samme – i
15 Noen av elbilene med høy effekt og høy vekt ville fått en lav engangsavgift, men vi forenkler regnestykket her. Fører til liten
underestimering av konsekvensen.
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land hvor de ikke har kunnet vri avgiftssystemet i like stor grad som i Norge, er heller ikke elbiler noen
salgssuksess.
Konsekvensen av fritaket (teknisk sett en 0-sats) er utelukkende redusert statlig proveny. Dersom vi
antar at bilene i 2017 fordeler seg på segmentene småbil, kompaktklassen og mellom/store biler, som
følger: 30% / 40% / 20%, vil dagens bilpriser innebære at avgiftsfritaket for merverdi betyr cirka 740
millioner kroner i redusert statlig proveny.
Vi ser to måter å trappe ned dette virkemidlet: gradvis øke merverdiavgiften eller gjøre om engangsavgiften til et netto støtteelement som gir fratrekk i merverdiavgiften. En økning i merverdiavgiften
må være gradvis, grundig analysert og varslet, slik at den ikke kommer for tidlig og ikke påvirker bruktprisene i for stor grad. Analysen i kapittel 4 peker på at en gradvis økning på 2-4 prosent årlig i mvasatsen etter 2022 er mulig. Dette må som nevnt vurderes basert på løpende målte konkurranseforhold.
Et annet, og tidligere nevnt, alternativ er å bruke engangsavgiften som støtteelement. Dagens CO2komponentskala er negativ for utslipp under 110 og gir dermed fratrekk i andre komponenter. Mange
elbiler (og plug-in hybrider) ville hatt negativ engangsavgift dersom de ikke hadde hatt fritak. Dersom
man gjør om engangsavgiften til å være et støtteelement ved lavere utslippsnivå, kan man samtidig innføre normal merverdiavUtslipps-nivå Sats per gram
gift. Negativ avgift, altså støtte, vil da enten utbetales eller gå
(gr/km)
til fratrekk i merverdiavgiften. Man må da justere nedre deler av
Fradrag
CO2-skalaen ytterligere slik at avgiftsforskjellen mellom elbiler
og referansebilene oppveier forskjellen i kjøpskostnad. Dette er
Under 30
-1800
tilsvarende vårt resonnement for plug-in hybrider. Dersom denne
Under 60
-1200
løsning velges, er det kritisk at begge elementer implementeres.
Det framstår som nevnt overilt og risikabelt å innføre full merverUnder 85
-800
diavgift på elbiler uten et slikt støtteelement. Vår tabell fra avsnitt
Avgift
om plug-in hybrider er repetert til høyre og kan være et utgangspunkt for en justert CO2 komponent. Den vil klare å utjevne en
Over 85
800
forskjell i bilpris (før avgifter) på opp til 110-150.000 kroner, som
Over 120
1 200
er omtrent forskjellen mellom elbil og fossilbil i de nedre segmenOver 160
1 800
tene (dvs. foruten Tesla). Det kreves dog ytterligere studier på
tvers av modellutvalg og segmenter for å konkludere på nøyakOver 245
3 000
tige satser og innslagspunkt. Det er for eksempel mulig at elbiler
også trenger et vektfradrag eller at satsene under nullpunktet
Tabell 8: Mulig justering av CO2
komponenten
(foreslått 85gr/km) må gjøres ytterligere negative.
Forskjellen mellom de to metodene for gradvis nedtrapping er for en bilkjøper minimal. Det er mest en
beregningsmessig og forskriftsmessig forskjell. Fordeler med den første metoden er at den er enklere
og innebærer minst endring i dagens lovverk. Fordelen med den andre metoden er at den lettere kan
utformes provenynøytralt og teknologinøytralt, og således mer dynamisk tilpasses bilutvalget.
Siden de lokale virkemidlene med areal-/volummessige begrensninger (kollektivfelt og god tilgang til
parkering) trolig vil måtte trappes ned tidlig, er det viktig at fritaket for merverdiavgift opprettholdes
lenger. Det viktigste er tross alt at de ladbare bilene blir kjøpt. Siden ladbare biler er grunnleggende billigere i drift, så vil de mest sannsynlig bli preferert i det daglige og ved videresalg framfor tilsvarende
fossilbiler.

8) Veibruksavgift kan ilegges elbiler og plug-in hybriders eldrift på sikt, men i
forståelse med konkurransesituasjonen
Til slutt vil vi peke på at elbiler (og plug-in hybriders eldrift) på sikt kan og bør belastes en justert veibruk-
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savgift. Dagens autodiesel-/bensinavgift har til hensikt å fange de eksterne virkningene av bilbruk, både
i slitasje av veien og trafikkulykker, og miljøutslipp. Noen av disse eksternaliteter har også elbiler og plugin hybrider på eldrift. Vi har ikke kunne regne på konsekvensen av at ladbare biler slipper denne avgiften
i dette prosjektet.
En gradvis innføring av en veibruksavgift for ladbare biler må dog sees i sammenheng må elavgiften.
Myndighetene må kritisk vurdere hvilke elementer av dagens autodiesel/bensinavgift og av elavgiften
som er relevante for ladbare bilers eldrift. En innføring må være gradvis og i tråd med konkurransesituasjonen til ladbare biler.
Utfordringen er hvordan en slik avgift best kan ilegges ladbare biler. En mulighet vil være å legge det på
dedikert ladeinfrastruktur, men da oppstår det en skjevhet siden bilene også kan lade fra vanlige stikkontakter. En mulighet er å basere veibruksavgiften på rapportert årlige kjørelengde, enten ved automatisk
GPS måling eller årlig manuell måling. Det er også mulig å la bilverkstedene avlese dette ved normale
kontroller og kreve det rapporter ved bilsalg. Valg av ordning må baseres på kostnader knyttet til administrasjon og enkelhet i etterlevelse.
Det er for tidlig å trappe opp denne avgiften fra 2020, slik myndighetene har signalisert. Som kapittel
4 viste, betyr fritaket for veibruksavgift veldig mye i vår økonomiske sammenligning av ladbare biler og
fossilbiler – hele 8-10 år på hvor fort ladbare biler blir konkurransedyktige. Vi vil derfor foreslå å beholde
dette virkemiddelet lengst.

Oppsummering: Nedtrapping av avgiftsfordeler før 2020 risikabelt – og må
deretter gjøres gradvis
Kapittel 4 viste at elbiler har et reelt støttebehov de neste 7-15 årene, men det viste også at støtten kan
trappes ned etter hvert. Det er for tidlig å peke på et bestemt tidspunkt. Dagens freding av avgiftsfordelene ut 2017 eller til 50.000 biler er en god start, men det for tidlig å fase dem ut da. De av virkemidlene
som ikke må trappes ned av lokale hensyn, må trolig beholdes til 2020, og kanskje lenger. Dette gjelder
spesielt kjøpsinsentivene og fritaket for merverdiavgift.
Kapittel 4 viste også at støttebehovet faller jevnt framover, basert på dagens forståelse av kostnadsforholdene og forventninger om kostnadsreduksjoner. Så lineær er imidlertid ikke virkeligheten. For den
enkelte bilprodusenten er det mer sannsynlig at utviklingen skjer i rykk og napp, etter hvert som ulike
skalafordeler nås og nye produksjonsmetoder og –lokaler tas i bruk. Kostnadsutviklingen vil derfor være
en dynamisk prosess som myndighetene må følge og forstå. Det bør jevnlig gjøres tilsvarende og mer detaljerte analyser som vårt kapittel 4 for å forstå konkurranseforholdet og støttebehovet til ladbare biler.
Basert på den kunnskapen man tilegner seg, bør en kommunisere analysen av støttebehovet og hvordan
man gradvis vil trappe støtten ned.

Provenytap – utfordrende å bestemme samfunnsøkonomisk konsekvens – kan
som ved andre avgiftsendringer hentes inn innenfor sektoren og bruksområdet
Mange av virkemidlene, fritak fra merverdiavgift og engangsavgift, lavere firmabilbeskatning og lavere
årsavgift, påvirker primært statlig proveny. Det er utfordrende å bestemme den samfunnsøkonomiske
konsekvensen av dette. Det å inndrive en krone et sted har et effektivitetstap, men det er ikke god empiri på hvor i økonomien dette tapet er minst.
Dersom man ‘mister’ en krone innenfor transportsektoren, og man ønsker å opprettholde provenyet,
så har man tre muligheter: man kan hente inn provenyet 1) i andre sektorer, 2) ved å justere avgifter
rettet mot fossile biler, 3) ved å differensiere virkemiddelet. Det er uklart hvor er det er mest effek-
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tivt å hente inn inntektstapet. Mener man at avgiftssystemet var optimalt før endringen, så bør trolig
provenytapet hentes innenfor mest mulig lik aktivitet, på en måte som minimerer øvrige kostnader og
vridninger. Dersom man ønsker å hente inn provenyet gjennom personbilavgiftene, så er tabellen under
et utgangspunkt.
Provenytap

Mulig justering innen personbilparken

50 millioner i bruksavgifter

Øke årsavgiften for fossilbiler med 20 kroner

50 millioner i kjøpsavgifter

Øke engangsavgiften for fossilbiler med 375 kroner

Tabell 9: Mulig innhenting av proveny innen personbilavgiftene (eksempler på beløp)

Nedtrapping må være gradvis og varslet slik at
samlet virkemiddelbruk forblir tilstrekkelig
Til slutt vil vi dele noen oppsummerende betraktninger om risikoen ved å trappe ned virkemidlene raskt
og hvilke overordnede prinsipper som bør gjelde for virkemiddelbruk rettet mot ladbare biler.

Det er klare risikoelementer ved å trappe ned virkemidler for raskt
Å trappe ned virkemidlene for raskt er risikofullt. Det er flere eksempler fra annen teknologistøtte i
Norge og utland, hvor uklar offentlig virkemiddelbruk har kastet omkull på en positiv markedsdynamikk.
I Tekstboks 1 beskriver vi noen slike
eksempler16.
Fritak for dieselavgift (Norge): Norge hadde som andre land
planer om å innføre økende andeler biodiesel ved å blande det
I tillegg eksisterer det en mulig inmed vanlig diesel. Det var gitt fritak for autodieselavgiften for
ternasjonal symboleffekt dersom
slik blandingsdiesel, men det ble relativt brått annonsert gjenNorge endrer virkemidlene så raskt
nom Statsbudsjett 2010 at fritaket skulle fases ut over to år. Både
at salget av ladbare biler kollapser.
forbrukere og bedrifter hadde tilpasset seg fritaket og flere inSom nevnt i introduksjonen, så
vesteringer var planlagt. Markedsdynamikken ble ved denne brå
rennes Norge ned av delegasjoner
endringen sterk forrykket og markedsutviklingen i Norge stoppet.
som ønsker forståelse av vår elbilsuksess. Vårt avgiftssystem tilDrastisk redusert støtte til varmepumper (Sverige): Sverige
skrives mye av årsaken til at salget
hadde en lovende utvikling i installeringen av varmepumper på
av elbiler går bedre her. Dersom
tidlig 2000-tallet, delvis drevet av utviklingsstøtte. Myndighetene
Norge ikke får til overgangen til
annonserte tidlig i 2005 at de skulle innføre et langsiktig støtrenere bilparker på en god måte,
teprogram for konvertering av energibærer i villaer, blant annet til
kan det redusere tempo også andre
installering av varmepumper. Dette skulle gjelder fra 2006 til 2010.
steder.
Det førte til stillstans i installering av varmepumper det året og
flere leverandører holdt på å gå konkurs. Samtidig skapte det mye
Norske myndigheter må være seg
misnøye blant husholdninger som hadde valgt å installere selv
disse mulige effektene bevisst.
uten støtten. Det visste seg også at støtten var dårlig utformet
Dersom de politiske målsetningene
og midlene gikk tomme allerede i løpet av 2006. Myndighetene
og ambisjonene om reelt lavere utble sterkt kritisk for å forrykke markedsdynamikken så kraftig fra
slipp fra personbilparken står fast,
ett år til ett annet.
må man sørge for at total virkemiddelbruk er tilstrekkelig og troverdig.
Teksboks 1: Eksempler på for kjapp utfasing av virkemiddelbruk

16 Se omtale av svenske eksempel hos SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/energistod-tog-slut-rekordfort_377192.svd
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Overordnede prinsipper for virkemiddelbruk bør kommuniseres tydelig
Basert på analysen i hele rapporten, vil vi oppsummere med et par overordnede prinsipper vi anbefaler at
styrer virkemiddelbruken mot personbilparken og spesifikt mot ladbare biler:

• Til sammen utløsende. Det er den totale virkemiddelpakken som teller. Dersom noen
virkemidler trappes ned, man må sørge for at de resterende er tilstrekkelige og øke de om
nødvendig.

• Faktabaserte endringer. Justeringer må være basert på analyser av de faktiske nytte-/kostnadsforholdene og etter at – ikke før – de er observert.

• Varslede og gradvise endringer. Alle endringer må være varslede og gradvise, slik at markedet og forbrukere har tid til å reagere. Det gir også rom til å korrigere endringene dersom
salgsvekst avtar for mye.

• Kjøpsincentivene beholdes lengst. Ladbare biler har naturlige bruksincentiver gjennom
lavere drivstoffkostnader. Utskiftingstakten i bilparken er lav og det er ved kjøp av nybil at 1520 års utslippsprofil avgjøres. Kjøpsincentivene betyr mest for om en ladbare bil velges eller
ei.
Vi tror at dersom myndighetene er tydelige på de overordnede og langsiktige målsetningene – hvor lave
utslipp som er målet og hvor raskt vi skal dit – samt står ved prinsippene over, vil virkemiddelbruken bli
effektiv og overgangen gå raskere.
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Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte
klimaendringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativer til de fleste utslippskilder. ZERO har
som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende.
Spørsmål om denne rapporten kan rettes til:
ZERO – Zero Emission Resoruce Organisation
Maridalsveien 10
0178 Oslo
www.zero.no
zero@zero.no

