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Sammendrag 

ZEROs forslag til bilavgifter for 2019 tar utgangspunkt i 2025-målet om 100 % utslippsfritt nybilsalg. 

Forslaget tar utgangspunkt i at det vil bli nødvendig å innføre avgift på elbiler før 2025. For å 

opprettholde elbilens konkurransekraft mot 2025 må derfor avgiftene på bensin- og dieselbiler økes 

gradvis mot 2022, før avgifter innføres på elbiler. Når avgifter innføres på elbiler må dette også skje 

gradvis, supplert av en tilsvarende opptrapping av avgiftene på bensin- og dieselbiler.   

ZERO foreslår et avgiftssystem som er både i tråd med de politisk vedtatte målene om utslippsfri 

transport, og som samtidig opprettholder inntektene fra bilavgiftene ved en gradvis overgang frem 

mot 2025. For å oppnå dette foreslår ZERO i 2019 at: 

• Engangsavgiften på bensin- og dieselbiler økes.  

• CO2-komponenten rettes progressivt mot nullutslipp ved at avgiften økes både for biler med 

høye og normale utslipp. 

• Rabattene per gram CO2 settes betydelig opp for biler med svært lave utslipp. Det etableres 

et nedre utslippsintervall på 0-25 gram/km. 

• Avgiftsfordelene til ladbare hybrider reduseres. Dette gjøres ved å redusere vektfradraget fra 

dagens 23 % til 20% i 2019. 

• Nye biler typegodkjent etter WLTP innplasseres i avgiftssystemet med en korreksjon for å 

harmonisere avgiften mellom biler testet med ny og gammel testsyklus. Korreksjonen må ikke 

bli for stor, slik at bilmodeller kommer ut med lavere avgifter etter ny testsyklus enn etter 

gammel syklus. ZERO anbefaler en av to alternative måter å innpasse WLTP-godkjente biler i 

avgiftssystemet: 

o Alternativ 1: Nye biler testet med WLTP innplasseres i en korrigert versjon av dagens 

avgiftsskala. Korreksjonen gjøres ved at trinnene i CO2-skalaen heves med 5-10% for 

WLTP-godkjente biler. En korreksjon på over 10% må unngås, da dette vil kunne føre 

til netto avgiftsreduksjon for flere bilmodeller.  

o Alternativ 2: Utslipp fra biler typegodkjent etter WLTP omregnes til NEDC-utslipp med 

omregningsverktøyet CO2MPAS. Det omregnede CO2-utslippet danner grunnlag for 

avgiftsberegningen, uten korreksjon. 
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Innledning 

De siste ti årene har statens inntekter fra engangsavgiften på biler gått kraftig ned, paradoksalt nok og 
primært på grunn av lavere gjennomsnittlige avgifter på fossilt drevne bensin- og dieselbiler. Dersom 
ingenting gjøres, vil statens inntekter fra engangsavgiftene fortsette å reduseres betydelig hvert eneste 
år.  
 
De neste seks årene skal summen av virkemidler som påvirker bilsalget sikre at nybilsalget fra 2025 blir 
helt utslippsfritt. Det viktigste grepet for å nå dette målet er å styrke elbilenes konkurransekraft ved å 
endre prisforskjellen mellom elbiler og konkurrerende bensin- og dieselmodeller i elbilenes favør. 
 
Samtidig er det ikke politisk realistisk med fullt avgifts- og momsfritak for elbiler lenger enn dagens 
garanti fram til 2022. Innføring av moms og avgift etter 2022 uten andre endringer vil gjøre elbilen 
mindre konkurransedyktig, og føre til at målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025 ikke nås. 
 
Derfor bør avgiftene på bensin- og dieselbiler gradvis økes hvert år frem mot 2022. Dette lager 
handlingsrom for innføring av avgifter på elbil uten at dens konkurransekraft skades. Dette vil også 
bidra til en raskere opptrapping av elbilandelen, som er nødvendig for å nå norske mål om utslippskutt. 
 

Bensin- og dieselbiler har over lang tid fått store avgiftslettelser  

De siste 10 årene har inntektene fra engangsavgiften på biler gått ned fordi bensin- og dieselbiler har 
fått reduserte avgifter.  I 2006 var engangsavgiften i gjennomsnitt på rundt 150 000 kr per nye bil. Figur 
1 viser hvordan gjennomsnittlig avgift per bensin- og dieselbil har stupt fra 2006 og til i dag. I dag er 
gjennomsnittlig avgift eksklusive elbilene på rundt 90 000 kroner. 
 
Figur 1: Gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler (2017-kroner) 
 

  

Kilde: Statsbudsjettet 2018 

 
Figur 2 viser faktiske inntekter fra bilavgiften i 2017 sammenlignet med 2008. Vi ser at elbilenes 
avgiftsfritak gradvis har begynt å redusere proveny fra 2010/11. Likevel er provenytapet knyttet til 
elbiler lite sammenlignet med provenytapet fra de avgiftsreduksjonene bensin- og dieselbiler har fått. 
Beregninger fra COWI viser at staten taper 8,2 milliarder kr i engangsavgift per år på grunn av lavere 
laboratoriemålte utslipp fra bensin- og dieselbiler.  
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Figur 2: Reduksjon i engangsavgift som følge av nullutslippsbiler og øvrige biler 

 
Kilde: COWI 2018 

Mange år med avgiftslettelser på bensin- og dieselbiler gjør at effekten av avgiftsfritak for elbiler er 

redusert, og at handlingsrommet for å premiere særlige effektive bensin- og dieselbiler er brukt opp. 

Vi er ikke i rute for å nå 2025-målet, og beregninger fra NAF viser at elbilsalget må økes med omlag 

1000 biler i måneden. Med mindre avgiftene på bensin- og dieselbiler også økes kraftig, forsterkes 

dette problemet av gradvis mer effektive bensin- og dieselbiler. Det gjør det også umulig å innføre 

avgift på elbiler uten at det betydelig rammer konkurransekraften deres, som igjen vil øke, ikke 

minske, salget av bensin- og dieselbiler. 

ZERO har utviklet et scenario for elbilsalget de neste årene, basert på optimistiske, men realistiske 

prognoser for elbilsalget, i tråd med 2025-målene. Med en fortsatt positiv salgsutvikling for elbiler, i 

en takt som gjør at vi kan nå 2025-målet, kan elbilsalget komme opp i nødvendige 50 000 biler i 2018 

og 67 500 biler i 2019. Dette er en betydelig, men helt nødvendig vekst, noe høyere enn veksten fra 

2016 til 2017, da elbilsalget gikk fra 24 245 biler i 2016 til 33 080 biler i 2017. En slik vekst er realistisk 

i 2018, og det er på dette nivået veksten i elbilsalget må være for å nå 2025-målet. Fortsatt 

avgiftsfritak er en forutsetning for en slik salgsutvikling.  

I dette scenarioet vil provenyet (gitt stabilt totalt nybilsalg) reduseres allerede inneværende år med 2 

milliarder kroner (se figur 3), og videre med over 2 milliarder kroner i 2019, hvis ikke avgiftsnivået på 

bensin- og dieselbiler økes. 
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Figur 3: Provenyutvikling med positiv elbilutvikling, men uten økt avgift på bensin- og dieselbiler 

 Kilde: ZERO 2018 

 

100 % elbil uten 100 % inntektstap 

I 2025 skal hele nybilsalget være nullutslippsbiler. Dette målet er realistisk: Fra nå og frem mot 2025 

vil de store bilprodusentene lansere helt elektriske varianter av volummodellene, og 

batterikostnadene vil ytterligere falle til under 100 USD per kilowattime (som gir batteribilen 

kostnadsparitet med bensin- og dieselbilene). Samtidig er målet ambisiøst: Modellutvalget er fortsatt 

begrenset, og en betydelig andel av befolkningen opplever at de trenger en bensin- eller dieselbil 

fordi elbiler ikke framstår som et reelt alternativ, enten på grunn av budsjett eller kravspesifikasjoner 

til bilen eller mangel på tilgang på lading. Målet er også betydningsfullt: Representanter for globale 

bilprodusenter og myndigheter over hele verden ser til Norge for å lære av vår elbilpolitikk og våre 

brukererfaringer. Norske elbilister demonstrerer for verden at det går an å forlate 

forbrenningsmotoren og hvordan. Elbilpolitikken er dermed sannsynligvis vårt aller viktigste globale 

bidrag i klimasaken.  

På grunn av elbilfordelene er elbiler et attraktivt valg for mange nybilkjøpere i Norge. Dette betyr 

ikke at elbilteknologien er konkurransedyktig mot biler med forbrenningsmotor: Med en 

markedsandel av flåten på omlag 6 % har vi fremdeles 94 % fossile biler i Norge. Med en elbilandel av 

nybilsalget på omlag 20 % i 2017 utgjør bensin- og dieselbiler fortsatt rundt 80 % av nybilsalget i 

Norge. Selv med verdens beste elbilvirkemidler har 4 av 5 nye biler i Norge fortsatt fossilt drivverk 

Siden elbiler fremdeles ikke er fullt ut konkurransedyktige mot bensin- og dieselbiler, må avgifts- og 

momsfritaket opprettholdes, slik regjeringen har garantert, til 2022. Hvis avgiftene på bensin- og 

dieselbiler samtidig trappes gradvis opp frem mot 2022, skaper vi handlingsrom til å innføre avgift 

eller moms på elbiler i 2022. Hvis vi imidlertid fortsetter dagens praksis med avgiftslettelser til 

bensin- og dieselbiler, vil avgifts- og momsfritak måtte videreføres lengre, og medføre økende 

provenytap etter hvert som elbilandelen øker.  

Det er altså to grunnleggende ulike veier til 2025-målet: Den kostbare, og urealistiske, som er å 

fortsette med avgiftsfordeler for både elbiler og bensin-/dieselbiler, og den rimelige, som er å øke 

avgiftene på bensin- og dieselbiler gradvis frem mot 2022, og innføre gradert moms og etterhvert 

avgifter på elbiler fra 2022.  

Transportøkonomisk institutt har sett på ulike veier til 2025-målet (figur 4). Konklusjoner fra disse 

beregningen er klare: Enten må vi videreføre momsfritak for elbiler helt i mål, dvs. til de utgjør 
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oppunder 100 % av nybilsalget, eller så må vi øke avgiftene på bensin- og dieselbiler, for å gjøre 

elbiler mer konkurransedyktige. 

Figur 4: TØI - Scenarier for nybilsalget mot 2025 

 

Kilde. Fridstrøm, TØI 2018 

 

Utslippene fra bensin- og dieselbiler er mye høyere enn det som oppgis 

De siste 10-15 årene har utslippene fra nye biler gått kraftig ned - på papiret. Nye biler oppnår sine 

utslippstall (gram per kilometer) ved å kjøres gjennom en testsyklus (NEDC) som ikke klarer å 

gjenspeile utslippene under reell kjøring. For å kompensere for dette er det utviklet en ny testsyklus 

(WLTP) som i større grad skal kunne reflektere utslipp tilsvarende ved reelle kjøreforhold. Fra 1. 

september 2017 er det krav om at alle nye biler produsert for det europeiske markedet skal kjøres 

gjennom denne testsyklusen, og fra 1.1. 2019 skal WLTP-utslippstallene oppgis som eneste grunnlag 

for avgiftsberegning i Norge. 

Figur 5 oppsummerer forskning på gapet mellom de faktiske utslippene fra bensin- og dieselbiler og 

de typegodkjente utslippene, og viser at utslippene fra nye biler nå er 30 – 60 % høyere enn de 

oppgis å være ved salg og som grunnlag for avgiftsberegning.  
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Figur 5: Avvik mellom typegodkjent utslipp og faktisk utslipp (flere målinger) 

 

Kilde: ICCT. 

Det tar tid før alle nye biler kommer på markedet med typegodkjenning basert på den nye WLTP 

testsyklusen. Det vil derfor i noen år fremover være et tilbud av bruktimporterte biler kjørt gjennom 

den gamle syklusen. Hvis biler kjørt gjennom ny og gammel testsyklus kjøres inn i samme 

avgiftsberegning, vil biler testet med gammel testsyklus blir rimeligere enn biler testet med ny 

testsyklus.  Derfor er det opprettet en overgangsformel (utregning gjennom CO2MPASS modellen) 

som regner biler med utslippstall fra ny testsyklus (WLTP) tilbake til utslippstall harmonisert med 

gammel testsyklus (NEDC). Denne omregningsformelen kan brukes for å innpasse WLTP-godkjente 

biler i avgiftssystemet frem til NEDC-godkjente biler er faset ut av nybilsalget.   

Alternativt kan biler med WLTP-godkjente utslipp gis en rabatt på CO2-komponenten i 2019. 
Utfordringen med dette er at det ikke er tilgjengelig gode nok data til å tilpasse denne rabatten. Det 
er gjort foreløpige utredninger som antyder at de laboratorie-målte utslippene vil under WLTP øke 
med ca. 11% for bilparken i gjennomsnitt. Utslippstall som slippes fra bilindustrien nå gir et bilde av 
at utslippsøkningene er mye høyere enn dette. Det eneste som er sikkert er at utslippsøkningene ikke 
vil være på 11% for hver modell, men variere betydelig fra modell til modell.   
 
Det har vært argumentert fra bilindustrien i Norge og Europa for en rabatt på CO2-avgiften på biler 

med ny typegodkjenning på 20%. ZERO fraråder dette: En rabatt som er dobbelt så stor som 

gjennomsnittsøkningen i utslipp vil innebære at flere bilmodeller får lavere avgift under ny testsyklus 

enn gammel syklus. Det er svært uheldig hvis resultatet av en testsyklus som skulle forhindre 

feilrapportering av utslipp, ender opp med å avgiftsmessig belønne biler som faktisk forurenser like 

mye som før. 

De reelle utslippene fra bensin- og dieselbiler er nå omlag 40 % høyere enn de oppgitte utslippene 

fra typegodkjenningen. Dette har ført til at Stortinget har brukt milliarder på avgiftslettelser for 

utslippskutt som i stor grad kun har skjedd på papiret.  

ZERO mener at korreksjon i forbindelse med WLTP-syklusen bør være betydelig lavere enn 20 %, og 

maksimalt totalt 10%.  
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Forslag  

ZERO foreslår å bruke avgiftsåret 2019 til å gi en reell økning i avgift på bensin- og dieselbiler for å 

styrke elbilens konkurransekraft og berede grunnen for at elbiler også skal kunne betale avgifter 

etter 2022.  

A. NEDC-godkjente biler: 

For NEDC-godkjente biler foreslår vi at CO2-komponenten styrkes og innrettes progressivt mot 

nullutslipp, slik at den i større grad skiller mellom biler med svært lave utslipp og andre biler. 

Avgiftsfordelene til ladbare hybrider bør reduseres. 

Det er viktigere å gjøre de billigste bensin- og dieselbilene dyrere enn å gjøre de aller mest 

utslippsintensive og allerede dyre bensin- og dieselbilene enda dyrere. Rabattene per gram CO2 bør 

derfor gjøres betydelig høyere i intervallet 0-25 gram/km, samtidig som rabattene per gram i 

intervallet 25 gram – 70 gram per km reduseres.  

For å nå vedtatte mål om utslippsfri transport, og samtidig opprettholder inntektene fra bilavgiftene, 

foreslår ZERO at: 

● Engangsavgiften på bensin- og dieselbiler økes.  

● Nederste knekkpunkt senkes til 25 gram og fradraget økes til minimum 2000 kr per gram 

● Alle øvrige knekkpunkter justeres ned med 10 gram 

● Den høyest mulige vektrabatten for ladbare hybrider reduseres fra dagens 23 % til 20 % 

● Alle andre satser inflasjonsjusteres 

 

Figur 6: ZEROs forslag til endring av innslagspunkter og fradragssatser for CO2-komponent for 

NEDC-godkjente biler i 2019: 

 Gjeldende for 2018  ZEROs forslag for 2019 

 innslag intervall sats  innslag intervall sats 

CO2-satser 40 40-70 0  25 25-60 0 

(kr/g 

CO2/km) 70 70-95 929,34  60 60-85 929,34* 

 95 95-125 1041,42  85 85-115 1041,42* 

 125 125-195 2728,96  115 115-185 2728,96* 

 195 195- 3505  185 185- 3505* 

        

CO2-fradrag 40 0-40 1120,29  25 0-25 2000 

(kr/g 

CO2/km) 70 40-70 952,2  60 25-60 1000 

*satsene inflasjonsjusteres 
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B. WLTP-godkjente biler: 

Nye biler typegodkjent etter WLTP innplasseres i avgiftssystemet med en korreksjon for å 

harmonisere avgiften mellom biler testet med ny og gammel testsyklus. Korreksjonen må ikke bli 

for stor, slik at bilmodeller kommer ut med lavere avgifter etter ny testsyklus enn etter gammel 

syklus. ZERO anbefaler en av to alternative måter å innpasse WLTP-godkjente biler i 

avgiftssystemet: 

a. Alternativ 1: Nye biler testet med WLTP innplasseres i en korrigert versjon av dagens 

avgiftsskala. Korreksjonen gjøres ved at trinnene i CO2-skalaen heves med 5-10% for 

WLTP-godkjente biler. En korreksjon på over 10% må unngås, da dette vil kunne føre 

til netto avgiftsreduksjon for flere bilmodeller.  

b. Alternativ 2: Utslipp fra biler typegodkjent etter WLTP omregnes til NEDC-utslipp med 

omregningsverktøyet CO2MPAS. Det omregnede CO2-utslippet danner grunnlag for 

avgiftsberegningen, uten korreksjon. 

 

Utslag av ZEROs avgiftsforslag på enkeltmodeller, utslippsklasser og proveny 

ZEROs forslag til økninger i bilavgiftene vil ikke bidra til økte inntekter fra bilavgiftene totalt sett. 
Dette skyldes at bilkundene responderer på endringer i bilavgiftene, både ved å velge biler med 
lavere utslipp og ved å i større grad velge utslippsfrie biler. 
 
Figur 7 viser provenyeffekter av ZEROs forslag sammenlignet med forventet provenyinngang 
inneværende år. Provenyeffektene er beregnet både for et 100 % NEDC-salg og et 100 % WLTP-salg. 
Som det fremgår av figuren kan statens inntekter fra engangsavgiften komme på i overkant av 10 
milliarder kr i 2018. Med ZEROs forslag for 2019 og ZEROs prognose for salgsutvikling blir forventet 
proveny fra engangsavgiften på i underkant av 9,5 milliarder kr i 2019. Provenyeffekten blir den 
samme av ZEROs forslag til NEDC-avgiftsskala som av ZEROs forslag til WLTP-avgiftsskala, forutsatt en 
generell økning i utslippene fra WLTP-godkjente biler på 20 %. 
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Figur 7: Provenyeffekter av ZEROs forslag til engangsavgift 2019 
 

 
 
Figur 8: Provenyutvikling per bil i ulike utslippskategorier 
 

 
 
Figur 8 viser hvordan ZEROs forslag til engangsavgift for 2019 slår for biler i ulike utslippskategorier. 
Utslippskategoriene i denne figuren er basert på utslippene slik vi kjenner dem fra NEDC-
godkjenningen, og avgiftsutslaget er beregnet ved å dele de på samlede avgiftsinntektene per 
utslippskategori på antall biler i kategorien. Som figuren viser vil biler med NEDC-godkjenning og 
WLTP-godkjenning få relativt like avgifter per bil i de lavere utslippsklassene. I høyere 
utslippskategorier vil WLTP-godkjente biler kunne få noe høyere avgifter enn tilsvarende NEDC-
godkjente modeller. 
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Figur 9: Utslag av ZEROs avgiftsforslag på Norges 10 mest solgte bensin- og dieselmodeller 
 

 
 
Figur 9 viser hvordan ZEROs forslag til bilavgift for 2019 vil slå ut på Norges 10 mest solgte ikke-
utslippsfrie bilmodeller. Den blå søylen viser dagens avgift, den oransje viser ZEROs forslag til avgift 
på NEDC-godkjente biler i 2019 og den grå viser ZEROs forslag til avgift på WLTP-godkjente biler i 
2019. Som figuren viser blir det liten forskjell i avgift på disse bilmodellene uansett om de er 
typegodkjent med NEDC-utslipp eller WLTP-utslipp.   
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