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Den STORE saken i 2019:

Overgangen til WLTP 
målemetode



Hvordan avgiftsmessig håndtere høyere CO2 verdier?





WLTP – løsningen: avgiftsnøytral kalibrering!



Varebiler skal etter planen få beregnet engangsavgift basert på 
WLTP-utslippsverdi fra 1.1.2021. – ett år etter personbiler
Varebiler ser ut til å få vesentlig høyere CO2-utslippsverdi med 
WLTP 
Dette vil, uten tiltak, gi et kraftig avgiftshopp som kommer på 
toppen av en kraftig avgiftsvekst siste 10 år
Elektrifisering av varebiler ligger langt etter personbil

WLTP på varebil



WLTP varebil

Med stadig bedre tilgang på WLTP-data for varebiler gjennom 
første halvår vil vi kunne konkludere med om:

Varebiler kan gå over til prosentvise andeler av personbilsatsene på 
WLTP – videreføring av dagens system

eller:

Varebiler må få en egen CO2-avgiftsskala



Bilavgiftene er redusert kraftig siden 2007
Behov for et nytt bærekraftig bilavgiftssystem



Finansdepartementets utredning om 
fremtidens bilavgiftssystem svært viktig
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Viktig driver i 2020: EUs 95 grams mål

Fra 2020:
95 prosent av hver bilprodusents biler må samlet oppfylle 95-gramskravet. De siste 5 
prosentene er bilene med høyest utslipp. De er unntatt til 2021.

Fra 2021:
Alle produsentens biler teller med, og må samlet sett oppfylle 95-gramskravet for at 
produsenten skal unngå bøter.

Ytterligere faktorer:
Det er individuelle måltall for hver produsent, avhengig av gjennomsnittsvekt på 
bilene. Jo høyere gjennomsnittsvekt, jo flere gram CO2/km.





Elbil lanseringer i 2020

Kilde: Elbilforeningen



Elbil lanseringer i 2020

Kilde: Elbilforeningen



Elbil lanseringer i 2020

Kilde: Elbilforeningen



Nye ladbare hybrider:

Toyota RAV4
Ford Kuga
Kia Xceed
BMW X5
Mercedes Benz GLE
Peugeot 3008
Opel Grandland
DS7 Crossback
Porsche Cayenne

Audi A7
Seat Terraco
Citroen C5
Volkswagen Passat
Skoda Super iV
BMW X3
Bentley Bentayga
Renault Captur
Audi Q5, A8, A6, Q7, Q8, A3



Bilavgiftsregimet 2020

Elbilavgiftssystemet vil bestå hele 2020
Ingen engangsavgift
Ingen mva
Redusert årsavgift
Redusert firmabilbeskatning

Personbil
Ny kalibrert CO2 komponent (WLTP)

Varebil
NEDC 2.0
Enova-støtte på elektriske varebiler 
Avgiftnøytral kalibrert WLTP skala fra 1.1. 2021



Leveringssituasjonen 2020

Vesentlig økning av volumer for ladbare biler
Norge utgjør en veldig liten andel av bilsalgte i Europa
Ulike utfall avhengig av «suksess» i de store markedene
Hvis ladbare biler får stor suksess kan de bety vanskelig 
leveringssituasjon i Norge
Hvis «suksessen» uteblir kan det bli svært god tilgang på biler



Produksjonskostnader ladbare biler

Produksjonskostnadene for høyenergibatteriene vil fortsette å 
reduseres
Økning i volum har ikke medført økning i pris for kobolt og litium
Nye gigafabrikker bygges
Høyere produksjonsvolumer tilsier lavere pris pr enhet



BILs prognose for bilsalget i 2020
- Nær 75% kommer til å være ladbare

150.000 personbiler
Elektriske 55 - 60%
Ladbare hybrider 10 - 15%
Hybrider 10%
Bensin/diesel 15 - 20%

37.000 varebiler
Elektriske 10%

Lastebiler >16t 5.000
Busser 7 - 800



Det største teknologiskiftet på mange år!

Reisen mot en utslippsfri bilpark vil skyte fart
3 av 4 personbiler vil være ladbare (elektriske + plug-in)
6 av 10 personbiler er elektriske
10% av varebilene er elektriske
Flere og flere bybusser er elektriske





Nybilsalget etter drivlinjetype, i prosent - 2019 
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Ladeinfrastuktur – BIL støtter NAFs ladeplan: 

NAFs sju forslag for en bedre ladeinfrastruktur:
5 000 nye hurtigladeplasser mellom byene fram til 2025. Dagens 
standard på 50 kW ladeeffekt må trappes opp til 150 kW på nye 
ladepunkter fra 2020, og deretter 350 kW fra 2023.
Bedre skilting av ladeplasser
Gjøre det lettere å lade i by
Driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk
Lettere å lade hjemme og på jobb
Gjøre det lettere å lade i borettslag og momsfritak på hjemmeladere
Krav om flere ladeplasser i nybygg
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