
Moms på elbil: 
Avgiftsspiral for 

forbrukeren



Moms på elbil: Avgiftsspiral for forbrukeren3

Innhold

Figurliste  ..............................................................................................................4 

Tabelliste  ..............................................................................................................5 

Sammendrag: Innfasing av moms på elbiler ..................................................6 

Politisk bakteppe  ...............................................................................................7 

Elbil er lønnsom for forbrukeren allerede i dag  ............................................8 

Et kostbart momsfritak  .....................................................................................11 

Tidligere forskning om elbil og moms  ............................................................12 

TØI: 2025-banen  .................................................................................................12 

TØI: Full moms på elbiler  ..................................................................................14 

Elbilsalget i Norge sammenliknet med 2025-banen  .....................................14 

Omfattende bruktimport av elbiler  ...................................................................16 

Tre teknologiske faktorer bak elbilens suksess  ...........................................16 

Større modellutvalg  ............................................................................................17 

        Modellutvalg – i konkurranse med ladbar hybrid  .................................18 

Økt rekkevidde .....................................................................................................19 

Redusert batteripris.............................................................................................20

Fem viktige hindre for 2025-målet  .................................................................21 

Mange vil ha mye lenger rekkevidde  ..............................................................21 

        Er disse rekkeviddebehovene reelle?  ......................................................23 

Lang ladetid ..........................................................................................................27 

        Neste generasjon hurtiglading  .................................................................29 

Manglende hjemmelading  .................................................................................29 

Modellutvalget er fortsatt for dårlig ...................................................................30 

Næringslivets lave elbilandel ............................................................................33 

Anbefalinger .........................................................................................................34 

Tre modeller for en forsiktig innfasing av moms fra tidligst 2024  ...............35 

        Modell 1: Gradvis opptrapping av moms for alle elbiler ........................36 

        Modell 2: Gradvis opptrapping av moms  ................................................37 

        Modell 3: Full moms med gradvis senket bunnfradrag  ........................38 

        Foreløpig oppsummering  ..........................................................................39

Anbefaling: Moms fra tidligst 2024, med høyt bunnfradrag ........................40 



Moms på elbil: Avgiftsspiral for forbrukeren4

Figurliste

Figur 1   Eksempel på hvordan avgifter virker på en arketypisk elbil versus dieselbil .........................7 

Figur 2   Elbil som andel av nybilsalget 2017-2020. ..................................................................................7 

Figur 3   Privatøkonomisk analyse (livsløpskostnader) av å kjøpe hhv. en liten og  

 en stor elbil, sammenliknet med en tilsvarende bensin- eller dieselbil, 2020-2030 ..........9 

Figur 4  Utvikling i innkjøpskostnad for hhv små og store elbiler sammenliknet 

 tilsvarende bensinbil, om avgiftsfritakene videreføres, 2020-2030. ......................................9 

Figur 5  Utvikling i innkjøpskostnad for hhv. små og store elbiler sammenliknet tilsvarende 

 bensinbil, om avgiftsfordelene holdes utenom, 2020-2030.  ..................................................10 

Figur 6  2025-banen («Ultralavutslippsbanen») .......................................................................................12 

Figur 7  Nullutslippsbilens andel av nybilsalget i 2025 med dagens avgiftsfordeler for 

 nullutslippsbiler og ulike teknologiske forutsetninger ..............................................................13 

Figur 8 Markedsandeler for ulike drivlinjer under ulike politiske forutsetninger ................................14 

Figur 9 Andel nye elbiler (til venstre) og andel førstegangsregistrerte elbiler

 (til høyre), sammenliknet med 2025-banen («ULA»). ...............................................................15 

Figur 10 Bruktimport av elbiler som andel av alle førstegangsregistrerte elbiler ................................16 

Figur 11 Antall elektriske bilmodeller i Europa, og antall ladbare hybrid-modeller i Europa .............18 

Figur 12 Illustrasjon på rekkeviddeutvikling: Et utvalg elektriske modeller lansert 

 i Norge 2011-2020 (merk at det kan være flere modeller i samme år, og noen 

 år uten modeller), med rekkevidde og batteristørrelse .............................................................19 

Figur 13 Utvikling i batteripris (US$ per kWh) ............................................................................................20 

Figur 14 Ulike hindre for at bensin- og dieselbileiere skaffer seg elbil. Kun svar fra personer 

 med bensin- eller dieselbiler som skal ha tre år gammel bil eller nyere. N=2625 ................21 

Figur 15 Hva vil være god nok elektrisk rekkevidde for å dekke ditt reisebehov? N = 1140.  

 Kun bensin- og dieselbileiere spurt, 2018 ...................................................................................22 

Figur 16 Distanseintervaller, reiser per dag.................................................................................................24 

Figur 17 To eksempler på arketyper av reisende; «travel sjåfør» og «aktiv ung» ................................25 

Figur 18 «Hvis du tenker på elbiler. Hva vil være akseptabel ladetid på hurtigladere for deg?»  

 2019. N alle = 7504, N elbil = 2729. Kilde: NAF .........................................................................27 

Figur 19 Hvor mange kilometer kan du kjøre på 20 minutter lading (blå søyler), 

 sammenliknet  med bilens rekkevidde (oransje søyler), 20 ulike modeller 

 sortert etter salgspris.  Kilde: NAFs ladetest 2020 og OFV .....................................................28 

Figur 20 Andel elbiler i 2025 (grønn søyle) av alle personbiler produsert hos et utvalg

 produsenter i Europa .......................................................................................................................32 

Figur 21 Elbilsalget som andel av nybilsalget, fordelt på henholdsvis næring og privatpersoner,

 samt totalt. 2017, 2018 og 2019.....................................................................................................33



Moms på elbil: Avgiftsspiral for forbrukeren5

Tabelliste

Tabell 1: De ulike arketypene sin andel av reisende. Kilde: TØI (2012) ..................................................25

Tabell 2: Andelen lange reiser (100 km +) i løpet av én måned, for fem arketyper reisende...............26 

Tabell 3: Andel solgte elbiler av alle nye biler 2019 i viktige karosserityper. 

 Kun karosseri med over 10 000 solgte biler tatt med ................................................................30

Tabell 4: Andel solgte elbiler av alle nye biler 2019 i viktige segmenter. Kun segmenter med 

 over 10 000 solgte biler tatt med. .................................................................................................31 

Tabell 5: Andel solgte elbiler av alle nye biler 2019 i viktige prisklasser. Kun prisklasser med 

 over 10 000 solgte biler tatt med ..................................................................................................31 

Tabell 6: Modelltyper hvor elbilen har over 90 prosent markedsandel i 2019. Kun modelltyper 

 med mer enn 500 solgte elbiler er tatt med................................................................................31 

Tabell 7: Modell 1: Gradvis innfasing av moms for alle elbiler 2024-2028.

 Uthevet tall = full moms ..................................................................................................................36 

Tabell 8: Modell 2: Full moms (25 %) fra 2024 på alle elbiler, men med tak som gradvis  heves, 

 2024-2028. Uthevet tall = full moms ...........................................................................................37 

Tabell 9: Modell 3: Full moms (25 %) på alle elbiler og gradvis senket bunnfradrag, 2024-2028. 

 Uthevet tall = full moms. .................................................................................................................38



Moms på elbil: Avgiftsspiral for forbrukeren6

Moms på elbil: Avgiftsspiral for forbrukeren

Norske politikere har vedtatt et mål om at alle nye 
personbiler som selges i 2025 skal være null-
utslippsbiler. Det er dette som er det såkalte 
«2025-målet». Elbilen er derfor unntatt moms og 
engangsavgift, i første omgang ut 2021.  
NAF mener at bilavgiftene ikke bør øke. Et sentralt 
poeng for oss er at en for tidlig innfasing av moms 
på elbiler vil kunne bety økte avgifter på bensin- 
og dieselbiler. Det er fordi 2025-målet krever en 
attraktiv prisforskjell i favør av nullutslippsbilen. 
En situasjon hvor man innfører moms på elbil for 
tidlig kan gjøre bensin- og dieselbilene dyrere, for 
å opprettholde en attraktiv prisforskjell. En slik av-
giftsspiral vil bety at alle biler blir dyrere, ikke bare 
elbilen. Konsekvensen av dyrere biler er redusert 
nybilsalg, som gjør at en allerede økende gjennom-
snittsalder på bilparken vil øke enda mer. Dette har 
konsekvenser for både trafikksikkerhet og miljø. 
Spørsmålet er derfor når og hvordan innfasingen av 
elbilmoms kan starte, for å unngå en slik avgifts-
spiral. Dette går vi gjennom i denne rapporten.  
Rapporten konkluderer med at elbilen bør få en 
liten moms tidligst 2024. Dette året bør være 
starten på en forsiktig opptrapping av momsen 
som går over flere år.  
Den teknologiske utviklingen jobber for elbilen. De 
siste ti årene har rekkevidden økt i snitt med rundt 
10 prosent i året, og batteriprisen har sunket med 
rundt 20 prosent i året. Utover i 2020-årene vil det 
komme en rekke nye elektriske modeller på markedet.  
Likevel er det en rekke forhold som gjør at elbilen 
fortsatt ikke er den mest foretrukne bilen for mange. 
I 2019 var elbilens andel av alle nye biler 43 prosent. 
Våren 2020 lå andelen på 50 prosent. Det betyr at 
rundt halvparten av alle nybilkjøpere ikke velger 
nullutslippsbil:  
• Rekkeviddebehovet ligger for mange forbrukere 

over det markedet leverer i dag og vil levere de 
nærmeste årene.  

• Fortsatt mangler det elbiler i mange markeds- 
segmenter.  

• Ladetiden på mange elbiler er fortsatt for høy.  
• Rundt hver fjerde husholdning har ikke tilgang til 

hjemmelading.  
• Ladeinfrastrukturen er ikke godt nok utbygd, og 

den er lite forbrukervennlig. 

Avgiftsfritakene skal veie opp for noen av disse 
ulempene. Men den prislappen stiger år for år, for 
hver elbil som selges. I 2020 koster momsfradraget 
staten rundt 11 milliarder kroner i tapte inntekter. 
Det politiske presset på å innføre moms på 
elektriske biler er derfor stort.  
 
I rapporten anbefaler vi følgende fem punkter for 
myndighetene: 
 
ANBEFALING 1: 
Moms på elbiler bør innføres gradvis over flere år.  
ANBEFALING 2: 
Innfasingen av moms på elbiler bør ikke starte før 
tidligst i 2024. For tidlig moms på elbiler fører til at 
avgiftene på nye bensin- og dieselbiler øker, for å 
beholde den relative prisfordelen på elbiler (for å nå 
2025-målet). Dette er en avgiftsspiral NAF advarer 
mot, fordi det vil gjøre alle nye biler dyrere. Hvis 
elbilen får moms for tidlig vil det bety at andre biler 
risikerer økte avgifter, for å beholde elbilens prisfordel
ANBEFALING 3: 
En modell med full moms og høyt bunnfradrag som 
gradvis senkes vil være å foretrekke framfor en 
gradvis innfasing av moms for alle elbiler. Det er 
blant annet fordi dette er den modellen som utsetter 
avgiftsøkningene til de mest vanlige elbilene lengst.  
ANBEFALING 4: 
Man må fortløpende holde øye med hvordan 
markedene og forbrukerne reagerer på momsinn-
fasingen, og være åpen for å justere underveis, sett 
opp mot målet om kun nullutslippsbiler fra 2025 og 
utover.  
ANBEFALING 5: 
En god ladeinfrastruktur er avgjørende for å sikre 
effektiv lading og å nå 2025-målet. Stadig flere 
bileiere som skal over på elektrisk kan ikke lade 
hjemme. NAF anbefaler en mer offensiv, nasjonal 
målsetting om ladeinfrastruktur, hvor ladeinfra-
strukturen står i sammenheng med den vedtatte 
målsettingen om elektrifisering av bilparken. 

Thor Egil Braadland,
Ansvarlig for myndighetskontakt
Oslo / NAF 25. august 20202   

1 ESA har godkjent et momsfritak for nullutslippsbiler til og med 2020. Norge er mai 2020 i dialog med ESA om en mulig forlengelse av dette fritaket, 
for å oppfylle regjeringsplattformens løfte om å opprettholde avgiftsfordelene ut 2021.
2 Camilla Ryste, Christer Tonheim, Kathinka Thilert og Anette Berve i NAFs sekretariat har bidratt i denne rapporten.
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Politisk bakteppe 

Norske myndigheter har satt et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. 
Målsettingen finnes både i Nasjonal Transportplan (2018-2029)3  og i Granavolden-plattformen4 . Målet 
er et ledd i ambisjonen om å redusere klimautslippene fra norsk transportsektor5. 

For å nå 2025-målet har elbilen i Norge i dag momsfritak og fritak for engangsavgift, i tillegg til en rekke 
bruksfordeler6. Grunnen til at elbilene slipper kjøpsavgifter er at de i dag ikke anses som konkurransedyktige 
med bensin- og dieselbilen. En gjennomgang fra 2019 foretatt av Jato viser at gjennomsnittsprisen på en 
vanlig elbil er rundt 80 prosent høyere enn en vanlig bensin- og dieselbil7. I den norske Klimakur 2030-
rapporten (2020)8  legger man til grunn at en liten elbil er rundt 85 prosent dyrere enn en tilsvarende 
bensinbil, mens en større elbil er mellom to og tre ganger så dyr (se Figur 5 i denne rapporten). 

Figuren under eksemplifiserer hvordan det norske avgiftssystemet forsøker å utlikne noe av denne 
prisforskjellen, med to nye biler som koster omtrent det samme etter avgifter9,10 : 

Nybilmarkedet har gått gjennom en voldsom endring 
på bare få år. I 2011 ble det solgt 110 000 nye diesel-
drevne personbiler. I 2019 var dette tallet redusert 
til 23 000. Elbilens andel av nybilsalget har vokst 
med rundt ti prosentpoeng i året siden 2017 (Se 
Figur 2). Selv med fritak for alle kjøpsavgifter var 
mindre enn hver fjerde nybil i 2017 en elbil. I 2019 
er dette tallet steget til rundt 43 prosent. De fire 
første månedene i 2020 var andelen så vidt over 
50 prosent. Det betyr at selv med betydelig støtte, 
i form av fravær av avgifter, er elbilen fortsatt ikke 
konkurransedyktig hos halvparten av norske 
nybilkjøpere. 

Et sentralt poeng for politikere framover blir derfor: 
Når blir elbilen konkurransedyktig? Blir den i det 
hele tatt konkurransedyktig før 2025?

3 «Regjeringen vil (…) legge til grunn følgende måltall for nullutslippskjøretøy i 2025: Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy» 
(side 217)
4 «…alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (…) skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025» (side 85)
5 Dagens regjering har et mål om å halvere utslippene fra transport innen 2030, sammenliknet med 2005. 
6 Fritak fra trafikkforsikringsavgift, ferjeavgift og omregistreringsavgift, samt minst 50 prosent rabatt på gateparkering og bompenger.  
7 https://www.jato.com/electric-cars-cost-double-the-price-of-other-cars-on-the-market-today/
8 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=1087
9 Den slipper 150 000 kroner i moms, og slipper ytterligere omlag 40 000 kroner på grunn av fritaket for engangsavgift. Fritaket for engangsavgift for elbiler  
utgjør om lag 3,6 mrd. kroner i 2019, ifølge https://www.regjeringen.no/contentassets/6967214730d34b9190923f58f748a2fb/no/pdfs/prp201920200001ls-
0dddpdfs.pdf (side 314). 
10 En bensin- eller dieselbil betaler i gjennomsnitt rundt 105 000 kroner i engangsavgifter. I tillegg kommer 25 prosent moms, som for en bil på 400 000 kroner 
utgjør 100 000 kroner.

Figur 1. Eksempel på hvordan avgifter virker på en arketypisk elbil versus dieselbil

Figur 2. Elbil som andel av nybilsalget 2017-2020. Kilde: OFV
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Elbil er lønnsom for forbrukeren allerede i dag  

Et ofte oversett poeng er at elbilen allerede er 
konkurransedyktig på pris i dag, i et livsløpspers-
pektiv. Det er fordi 2025-målet krever en attraktiv 
prisforskjell i favør av nullutslippsbilen11/1. Det betyr 
kort fortalt at om du summerer opp alle utgifter du 
har med en bil, både kjøp og bruk, og deretter 
trekker fra restverdien til bruktbilen, så kommer 
elbilen bedre ut av det allerede i dag sammenliknet 
med bensin- og dieselbilen. 

En slik gjennomgang er blant annet gjort av OFV, 
presentert i VG i mai 202011/2. Her heter det: 

«Kjøper du en elbil til 600.000 kroner og kjører 
15.000 kilometer i året, sparer du 19.000 kroner 
årlig sammenlignet med om du kjøpte en ny bensin-
bil, og 16.000 kroner årlig sammenlignet med en 
dieselbil. Gapet til en ladbar hybrid, som kjører både 
på bensin og strøm, er på 11.000 kroner – i elbilens 
favør! Kjøper du en elbil til 400.000 kroner og kjører 
15.000 kilometer i året, er kostnaden beregnet 
til 76.000 kroner årlig. En bensinbil med samme 
forutsetninger beløper seg til 98.000 kroner – altså 
nesten 2.000 kroner mer pr. måned.  En ladbar 
hybridbil har noe lavere kostnader per år enn en ren 
bensinbil, mens dieselbilen til samme pris og med 
samme årlige kjørelengde, har en beregnet kostnad 
til 96.000 kroner per år (…) Der en elbil til 600.000 
kroner med kjørelengde 15.000 km har et strømfor-
bruk beregnet til 3244 kroner, koster drivstoffet til 
en tilsvarende dieselbil 13.398 kroner. Bompenger 
er også en viktig del, her har jo dieselbiler en høyere 
kostnad. Andre fordeler med elbil er ingen kostnader 
til olje, der den nevnte dieselbilen bruker olje for 
1467 kroner i året. I dette eksempelet er utgifter til 
service og reparasjoner beregnet til 8185 kroner for 
dieselbilen, men bare 4907 kroner for elbilen»12. 

I den nesten 1200 siders lange rapporten «Klimakur 
2030» fra Miljødirektoratet (2020)13 er det også
gjort omfattende regneøvelser på når elbilen er 
konkurransedyktig14. De peker i samme retning som 
beregningene til OFV: 

Små elbiler: Her viser resultatene at en typisk liten 
elbil kjøpt i 2020 har en ekstra kjøpskostnad på 
rundt 30 00015 kroner sammenliknet med en til-
svarende bensinbil (i eksemplet brukes en VW golf), 
inkludert 20 000 kroner til å sette opp ladeinfra-
struktur. Besparelsene som kommer til fratrekk over 
et livsløp er imidlertid på rundt 120 000 kroner. I 
sum er den netto privatøkonomiske innsparingen på 
rundt 90 000 kroner16 for en liten elbil kjøpt i 2020, 
sammenliknet med en tilsvarende bensin- eller 
dieselbil. I 2025 vil livstidsbesparelsen være på 
170 000 kroner17. Regnestykket forutsetter at elbilen 
er uten moms og engangsavgift hele perioden. 

Store elbiler: Mens regnskapet for en liten elbil går i 
pluss, går regnskapet for en større elbil kjøpt i 2020 
så vidt i minus. En stor elbil kjøpt i 2020 har rundt 
170 000 kroner i ekstra kjøpskostnad, inkludert 
20 000 i ladeinfrastruktur18. Til fratrekk kommer 
drøyt 150 000 kroner i driftsbesparelser over et 
livsløp. I sum er den netto privatøkonomiske 
ekstrautgiften på rundt 15 000 kroner for en stor 
elbil kjøpt i 2020, sammenliknet med en tilsvarende 
bensinbil (i regnestykket brukes VW Tiguan til sam-
menlikning). Regnestykket forutsetter at elbilen er 
uten moms og engangsavgift hele perioden.

Den privatøkonomiske fordelen ved å kjøpe henholds-
vis liten og stor elbil er gjengitt i stolpediagram-
mene under. Som figurene viser er det lønnsomt 
(over et livsløp) allerede i dag (2020) å kjøpe en 
liten elbil, mens en stor elbil har en merkostnad som 
så vidt er over null. Det som imidlertid er interessant 
er at den privatøkonomiske fordelen for store elbiler 
beregnes å stige brattere enn for de små. 

I 2025 vil besparelsen ved å kjøpe en stor elbil være 
om lag som for å kjøpe en liten (begge på rundt 
170 000 2019-kroner), og i 2030 vil den være på 
over 300 000 kroner over et livsløp.  

11/1 Motor, august 2020: https://motor.no/bilavgifter-elbil-hoyre/vi-far-krangle-om-elbilmoms-da/176473
11/2 https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/70vpn4/ny-stor-oversikt-disse-bilene-er-billigst-aa-eie
12 Elbilene er beregnet med en kilowattime-pris på 1,02 kr, som betyr hjemmelading. Ved hurtiglading vil utgiftene til «drivstoff» raskt bli langt høyere. Drivstoff-
prisene som er brukt er januarpriser (2020). I beregningen er utgiften til bompenger satt til et gjennomsnitt for innbetalte bompenger i 2019 (cirka 13 milliarder 
kroner) som er fordelt på personbil etter drivlinje beregnet fra 15.000 kilometer årskjøring. Satsene som er brukt er 3557 kroner for bensin/hybrider, 4019 kr for 
dieselbiler og 1778 kroner for elbiler.
13 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf 
14 Forutsetningene for regnestykkene er gitt på punktliste side 567, samt tabell 2 side 573 og tabell 3 side 577
15 Figur 19, side 575
16 Neddiskontert til innkjøpsåret, 11 prosent rente.  
17 Figur 22, side 577
18 Figur 24, side 578
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Regnestykkene til venstre er basert 
på fallende priser for elbiler, og svakt 
økende priser for bensin- og diesel-
biler. Årsaken til prisreduksjonen er 
blant annet en prosjisert halvering av 
batterikostnadene innen 2026 sam-
menliknet med 2019, samt økte skala-
fordeler i produksjonen: For små el-
biler antas en ekstrakostnad på grunn 
av liten skala i 2019 på 70 000 kroner 
per bil, som reduseres til 0 i 2029. For 
store elbiler antas en ekstrakostnad 
på grunn av liten skala i 2019 på 250 
000 kroner per bil, som reduseres til 
0 i 2029. Kostnad for drivlinje til ref-
eransekjøretøyet forventes øke med 2 
prosent per år i perioden grunnet EUs 
utslippskrav, som bidrar til en samlet 
årlig kostnadsøkning for en tradis-
jonell bil med forbrenningsmotor på 
ca. 1 prosent. Kostnaden for drivlinje 
til elbil forventes synke med 1 prosent 
per år på grunn av økt produksjon20. 

Resultatet av disse forutsetningene 
er presentert i de to figurene under. 
De viser at det er prisparitet på små 
elbiler om lag i 2022, mens for store 
elbiler vil det være prisparitet om 
lag i 2024/2025. For begge figurene 
forutsettes det at fritak for moms- og 
avgifter videreføres. 

Figur 3. Privatøkonomisk analyse (livsløpskostnader) av å kjøpe hhv. en liten og 
en stor elbil, sammenliknet med en tilsvarende bensin- eller dieselbil, 2020-203019. 
Kilde: Miljødirektoratet, Klimakur 2030.

Figur 4. Utvikling i innkjøpskostnad for hhv små og store elbiler sammenliknet tilsvarende bensinbil, om avgiftsfritakene videreføres, 2020-2030. 
Kilde: Miljødirektoratet, Klimakur 2030.

19 Stolpene som er under null viser hvor mye det lønner seg for en forbruker å kjøpe ny elbil sammenliknet med en ny bensin- eller dieselbil.
20 Se for øvrig 567 og 568 for andre forutsetninger
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I rapporten til Miljødirektoratet er det ikke regnet på hva som skjer om man innfører moms eller engangsav-
gift på elbiler. De har derimot regnet på hvordan regnestykket ser ut om man holder avgiftsfordelene utenfor 
(dvs. hva skjer om heller ikke bensinbilen hadde hatt moms eller engangsavgift / hva hadde skjedd om elbil-
en hadde samme avgifter som bensinbilen). Dette er presentert i figurene under. 

Det er tre ting å merke seg med disse 
kurvene: 

• Den «lille elbilen» har i dag en pris-
 differanse før avgifter mot en til-
 svarende bensinbil på om lag 70 

prosent, mens forskjellen for den 
«store elbilen» er dobbelt så stor; 

 150 prosent. 

• Uten avgiftsfordelene vil både den 
 lille og den store elbilen omtrent 
 oppnå prisparitet med bensinbilen 
 i 2029/2030. 

• Den «store elbilen» vil ha en langt 
brattere, nedadgående kurve enn «den 
lille elbilen» i perioden. Figurene viser 
altså at selv om prisavstanden i dag er 
større for den store elbilen, vil denne 
avstanden «spises opp» over de neste 
ti årene, om forutsetningene holder. 
Den store elbilens konkurranseevne 
styrker seg altså betydelig de neste ti 
årene. Dette skyldes sannsynligvis at 
disse bilene har større batteripakke og 
at den forventede reduksjonen i prisen 
på batterier vil slå mest ut for de store 
bilene. 

Figur 5. Utvikling i innkjøpskostnad for hhv. små og store elbiler sammenliknet tilsvarende bensinbil, om avgiftsfordelene holdes utenom, 2020-2030. 
Kilde: Miljødirektoratet, Klimakur 2030
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Spørsmålet om elbilens konkurransedyktighet er 
avgjørende for avgiftspolitikken framover. Svaret vil 
slå rett inn i et aktuelt og sentralt politisk dilemma: 

• På den ene siden ønsker politikerne å nå målet 
om kun nullutslippsbiler i 2025. 
• På den andre siden begynner regningen for 
spesielt momsfritaket å bli dyr. 

I 2019 utgjorde momsfritaket om lag 7,7 mrd. kr., 
opp fra 5,4 mrd. kr i 201821 .  I 2020 vil nullmoms på 
elbiler kunne utgjøre et inntektstap for staten på 
anslagsvis 11 mrd. kroner. Til sammenlikning kostet 
det staten rundt 4,3 milliarder kroner (én gang) 
å bygge den nye operaen i Oslo. I 2021 vil moms-
fritaket tilsvare snaut 16 mrd. kr22. 16 mrd. kroner 
er mer enn det staten tar inn årlig i bompenger.

Momsfritaket for elbilen har også vært gjenstand 
for en fordelingsdebatt. Påstanden som har vært 
diskutert er at elbiler kjøpes av de med god råd, og 
at momsfritaket dermed er en pengegave til de som 
har mest fra før. Tall fra SSB viser at «de rikeste fire 
av 10 kjøper elbil»23. Selv når man korrigerer for at 
det er de rikeste som kjøper nye biler er elbilfaktoren 
blant de med høyest inntekt ganske tydelig: Den 
tidelen av husholdningene med høyest inntekt står 
for mer enn en tredel av alt elbilkjøpet i Norge, mens 
de sto for en femtedel av alle bensin- og diesel-
bilene. En undersøkelse utført av Dagbladet høsten 
2019 viste derfor at sju av ti var positive til å fjerne 
elbilfordelene  og innføre et bunnfradrag på moms-
fritaket24. Kun én av seks var mot. 

Det er derfor liten tvil om at elbilen en dag vil få 
moms. Spørsmålet er når, og hvordan dette fases inn. 

21 Op.cit. side 312
22 Egne anslag (trendforlenget utvikling fra 2018 til 2019). 
23 https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/dei-rikaste-kjopte-4-av-10-elbilar 
24 https://www.dagbladet.no/nyheter/massivt-flertall-for-a-redusere-elbil-fordelene/71938700 
25 https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf side 30
26 https://www.nrk.no/norge/disse-sakene-kan-komme-i-spill-med-frp-ute-av-regjering-1.14871227
27 https://www.motor.no/artikler/2019/april/frp-vil-ha-moms-pa-elbiler/
28 Det vil med andre ord si moms på den delen av elbilen som overstiger 600 000 kroner. Se https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/
ievv_filestore/680381767bf64d1d872469947bfc6cb68f3b76a589034c018b7cf5f1b067d20b
29 https://www.motor.no/artikler/2019/november/elbil-rodt-vil-gjore-luksus-elbilene-dyrere/ 
     aftenposten.no/norge/politikk/i/K3dG5X/hoeyre-utvalg-vil-skrote-elbilfordelene
30 Aps alternative budsjett side 48. 

Dagens regjering har sagt i regjeringsplattformen 
at de skal «videreføre skattefordelene for el-bil når 
det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele 
perioden for å nå 2025-målene»25. Elbilmomsen er 
med andre ord fredet ut 2021. 

Det betyr ikke at debatten om elbilmoms ligger 
stille. Frp, som inntil januar 2020 var en del av 
Solberg-regjeringen, sier de ikke lenger er forplik-
tet av regjeringsplattformen26, og har flere ganger 
tatt til orde for å innføre moms på elbiler27. ESA, 
som er EUs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, har 
gitt Norge et midlertidig fritak fra momsreglene ut 
2020. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 
2020 foreslår partiet full moms på alle elbiler, men 
med et bunnfradrag på 600 000 kroner på bilens 
pris (før moms)28. Partiet Rødt innfører i sitt alter-
native statsbudsjett for 2020 en vektavgift på alle 
elbiler som veier over to tonn. Nestlederen i Høyres 
programkomité Henrik Asheim har tatt til orde for å 
skrote elbilforeldene allerede fra 202229.

Moms på elbil vil isolert sett føre til at færre elbil-
er selges, og at man fjerner seg fra 2025-målet.  
Årsaken til at dette likevel er mulig å forene med 
2025-målet er ved å samtidig gjøre bensin- og 
dieselbilene dyrere. Arbeiderpartiet foreslår for 
eksempel å øke engangsavgiften for bensin- og 
dieselbiler med til sammen 1,9 mrd. kroner30, eller 
om lag 25 000 kroner i gjennomsnitt per bensin- 
eller dieselbil, for å opprettholde elbilens relative 
konkurransedyktighet når de innfører moms på dyre 
elbiler. 

Dette illustrerer et viktig poeng: Enhver for tidlig 
avgiftsøkning på elbil vil i praksis måtte kompenseres 
med økte kjøpsavgifter på bensin- og dieselbiler, 
om man ønsker å opprettholde 2025-målet. 

Et kostbart momsfritak
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For å unngå en slik avgiftsspiral bør man derfor være forsiktig med å innføre moms på elbiler for tidlig, før 
elbilen er konkurransedyktig nok. En økning av nybilprisene vil føre til redusert bilsalg, som igjen har kon-
sekvenser for fornyelsen av bilparken: Gjennomsnittsalderen på kjøretøyene vil øke, med konsekvenser for 
utviklingen i miljø og trafikksikkerhet. De siste 20 årene, fra 1999 til 2019, har gjennomsnittsalderen på 
personbiler i Norge økt fra 9,9 år til 10,7 år, eller med nesten 10 prosent31. Dette er en utvikling som snarere 
bør snus, framfor at den fortsetter. 

I denne banen ligger dagens avgiftsfordeler for nullutslippsbiler fast (momsfritak + fritak fra 
engangsavgiften). I tillegg er det lagt inn to teknologiske forutsetninger: 

• 10 prosent årlig økning i elbilenes rekkevidde. 
• 3 prosent årlig prisreduksjon på elbilenes batterier. 

Tidligere forskning om elbil og moms 
Det finnes to norske beregninger som er relevante for spørsmålet om når elbilen er konkurransedyktig.

 
TØI: 2025-banen 

Den første beregningen er gjort av Transportøkonomisk Institutt på oppdrag for NAF i 2016. Den viser 
2025-banen, eller den såkalte Ultralavutslippsbanen, som framskriver nybilsalget av elbiler og biler med 
andre drivlinjer fra 2016 til 2025 og videre32. Banen viser at målet om kun nye nullutslippsbiler i 2025 vil nås, 
med en margin på 4-6 prosent, altså en måloppnåelse på rundt 94-96 prosent. Noen få år senere, i 2027-
2028 vil nullutslippsbilen i praksis være den eneste drivlinjen som blir solgt. Nesten alle nye nullutslippsbiler 
vil være batterielektriske biler i 2025; 91 prosent. Rundt fire prosent av nybilene vil være hydrogen (ikke vist i 
figuren)33. 

Figur 6. 2025-banen («Ultralavutslippsbanen»). Kilde: TØI 2016

31 https://www.ssb.no/statbank/table/05528/ 
32 TØI-rapport 1518/2016. https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43853 
33 Ifølge beregningene vil hydrogenbilen komme inn senere; med 10 prosent av nybilmarkedet i 2036 og 20 prosent av nybilmarkedet i 2049. 
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Hvis man fjerner noen av disse forutsetningene, eller kombinerer dem med økte avgifter på bensin- 
og dieselbiler, får elbilen helt andre markedsandeler i 2025. Disse er gjengitt i figuren under. 
Alle variantene forutsetter at dagens avgiftsfordeler på kjøp av nullutslippsbiler videreføres. 

2025-banen viser at både teknologisk utvikling og dagens avgiftsfordeler er nødvendige forutsetninger for 
å nå 2025-målet. Teknologiutviklingen er sentral, og det illustreres av tallene over på to måter: 

• Uten teknologiutvikling ville nullutslippsbilen holdt seg på rundt en fjerdedel – 26 prosent – av nybilsalget, 
selv med dagens avgiftsfordeler. 

• En dobling av den årlige rekkeviddeøkningen (fra fem til ti prosent) på elektriske biler utgjør forskjellen 
 på om nullutslippsbilen når en andel av nybilsalget på 64-74 prosent, eller om man kommer over 
 90 prosent. 

Et tredje moment er at selv en kraftig økning av kjøpsavgiftene på bensin- og dieselbiler (på toppen av 
dagens avgiftsfordeler og den teknologiske utviklingen for elbiler), har forholdsvis liten effekt. Det endrer 
kun elbilens andel av nybilmarkedet fra 94 til 96 prosent.  

Figur 7. Nullutslippsbilens andel av nybilsalget i 2025 med dagens avgiftsfordeler for nullutslippsbiler og ulike teknologiske forutsetninger34. Kilde: TØI 2016

34 «En kraftig økning av kjøpsavgiftene på bensin- og dieselbiler» betyr her at CO2-komponenten i engangsavgiften styrkes, slik at jo mer bilene slipper ut, 
jo mer øker avgiften for å kjøpe dem.  
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Elbilsalget i Norge sammenliknet med 2025-banen 
Salgstallene for nye elbiler går stadig oppover. Våren 2020 ligger elbilandelen av nye biler på ganske 
nøyaktig 50 prosent. Det høres høyt ut. Men er dette egentlig mye? Er det nok? Sammenliknet med hva? 
Figurene under viser hvordan elbilsalget i Norge har utviklet seg de siste årene med og uten bruktimporten. 
Elbilsalget er tegnet med sort linje. Som sammenlikning i begge figurene har vi tatt med det vi kaller 
2025-banen («Ultralavutslippsbanen», se over)38  tegnet som grå heltrukken linje. 

Bruktimport er i mange tilfeller svært nye biler som kun er kjørt noen få hundre kilometer i utlandet, og som 
importeres til Norge som brukte. Nybilsalg og bruktimport betegnes begge som «førstegangsregistreringer». 

Figur 8. Markedsandeler for ulike drivlinjer under ulike politiske forutsetninger. Kilde: TØI 2018

35 https://www.motor.no/artikler/2019/januar/rapport-spar-kjempeendringer-i-elbilsalget-med-avgifter/
36 TØI-rapport 1665/2018. https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=49131
37 Dette scenariet er i praksis svært likt det som skjedde da Danmark innførte registreringsavgift på elektriske biler. Nybilsalget bråbremset. I 2013 ble det 
registrert 4500 elbiler i Danmark. I 2017 var antallet redusert til 759. https://www.tu.no/artikler/elbil-salget-brabremset-da-danmark-innforte-registreringsav-
gift-na-kan-de-igjen-apne-pengesekken/436131
38 2025-banen er den banen som nybilsalget av elbiler nå utvikle seg langs for å nå 94-96 prosent måloppnåelse.

TØI: Full moms på elbiler 
Hvordan vil innføring av full moms på elbiler slå ut på nybilsalget av elektriske biler? Dette er undersøkt 
i en analyse fra 2018, med tall fra 2016, også den gjennomført av TØI35. Den viser at elbilen er svært sårbar for 
pris, og at full moms på elbiler vil redusere salget av nye elbiler med mer enn 70 prosent36, ned fra 16 prosent 
(i 2016) til fire prosent markedsandel (fjerde søyle nedenfra i figuren under)37. Det foreligger ikke beregninger 
fra TØI på hvordan gradvis innføring av moms over flere år vil virke. 
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Begge figurene viser at andelen elbiler øker jevnt, 
og til en viss grad holder følge med 2025-banen, 
men at avstanden til 2025-banen øker. 

Figuren til venstre viser at nybilsalget følger ut-
viklingen til 2025-banen, men at avstanden øker 
noe, spesielt i 2019. Inkluderer man bruktimporten 
(figuren til høyre) er tallene bedre for 2018, men 
om lag som for nybilsalget isolert i 2019.  

• I 2017 lå faktisk elbilsalget noe over banen, om 
man inkluderer bruktimporten. I 2017 lå nybil-

 kurven omtrent «på merket» (24 prosent av 
 nybilsalget, 27 prosent av førstegangsregistre-

ringer, sammenliknet med 25 prosent i 2025-
 banen). 
• I 2018 falt nybilsalget under 2025-banen, men 

gapet ble imidlertid dekket av en usedvanlig høy 
bruktimport av elbiler dette året, slik at sammen-
lagt lå andelen førstegangsregistreringer helt på 

2025-banen (37 prosent). 
• I 2019 ser vi at bruktimporten faller, og ikke 

lenger kompenserer for at nybilsalget ligger under 
2025-banen. Til tross for rekordsalg av elektriske 
biler i 2019 ble altså dette et år hvor andelen 

 elbiler (både med og uten bruktimporten) havnet 
under 2025-banen. Ifølge 2025-banen burde det 
elektriske bilsalget vært på rundt 48 prosent, 
mens både andelen av nybilsalget og førstegangs-

 registreringer var på 43 prosent. 

I 2020 har elbilsalget sammenlagt i januar-april 
ligget på nøyaktig 50 prosent av nybilsalget, mens 
den elektriske andelen av bruktimport har vært 
på rundt 40 prosent, noe som altså trekker ned 
andelen elektriske biler av alle førstegangs-
registreringer, til 49 prosent. 2025-banen tilsier 
at den elektriske andelen bør være på 57 prosent 
i 2020. 

Figur 9. Andel nye elbiler (til venstre) og andel førstegangsregistrerte elbiler (til høyre), sammenliknet med 2025-banen («ULA» 39). Kilde: OFV og TØI (2016)

39 Den banen som leder til en nullutslippsandel av nybilsalget på 94-96 prosent, hvorav elektriske biler representerer over 90 prosent. 
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Tre teknologiske faktorer bak elbilens 
suksess
Vi har tidligere vist hvordan elbilens andel av nybil-
salget har økt med om lag ti prosentpoeng i året 
de to siste årene (2017 til 2019, se Figur 2). Om 
markedsandelen for elbiler i Norge hadde fortsatt 
å vokse like raskt de neste fem årene ville markeds-
andelen for nye elbiler nå 100 prosent innen 2025. 

Det som bygger opp under muligheten for en videre 
elbilvekst i Norge, i tillegg til avgiftsfritaket, er den 
teknologiske utviklingen som skjer på elbil-området. 
Elbilen blir stadig mer konkurransedyktig, i betyd-
ningen at den blir et aktuelt alternativ for stadig 
større forbrukergrupper. 

Denne teknologiske utviklingen har tre viktige 
karakteristikker, som vi gjennomgår på de neste 
sidene: 
• Større modellutvalg 
• Økt rekkevidde 
• Redusert batteripris

Omfattende bruktimport av elbiler 
Grunnen til at vi har regnet med og uten bruktimport 
er for å illustrere betydningen bruktimporten av 
elbiler har hatt i Norge. Det har i perioder vært 
mye større etterspørsel etter elbiler enn det nybil-
markedet har kunne levere. I disse periodene har 
bruktimport av elbiler fungert avdempende på 
denne etterspørselen. 

Bruktimporten har til tider utgjort en stor andel av 
nybilsalget. En vanlig måned ligger bruktimporten 
av elbiler på drøyt 700 biler (jan 2017-apr 2020) av 
i alt 1 600 bruktimporterte biler per måned i snitt. 
I 2018 lå antall bruktimporterte elbiler i snitt på 
rundt 1 000 biler hver måned. Med rundt 12 000 
importerte elbiler av 57 000 solgte var mer enn hver 
femte elbil som kom på norske veier i 2018 brukt-
importerte. Enkelte måneder utgjorde bruktimporten 
så mye som 30 prosent av alle førstegangsregis-
trerte elbiler. 

Figur 10. Bruktimport av elbiler som andel av alle førstegangsregistrerte elbiler. Kilde: OFV
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Større modellutvalg 

40 http://m.bilnorge.no/artikkel.php?aid=52739
41 https://www.motor.no/artikler/2019/oktober/elbil-dette-er-nyhetene-vi-venter-mest-pa-i-2020/
42 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13114/more-electric-cars-on-eu-roads-by-2030 
43 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
44 https://www.naf.no/tips-og-rad/bilhold/teknisk-om-bilen/sporsmal-og-svar-om-wltp/
45 I november 2019 var gjennomsnittlig utslipp for en ny dieselbil solgt i Norge (inkludert ladbare hybrider) på 131 gram per kilometer, og for bensinbiler (inklud-
ert ladbare hybrider) 80 gram per kilometer. Se https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-november-2019
46 95 euro per bil per gram CO2 den slipper ut over 95 gram per kilometer. Dette betyr at om man selger 10 000 biler som i snitt slipper ut 100 gram per kilo-
meter får man en bot på €95 per gram per kilometer per bil x 10 000 biler x 5 gram per kilometer = €4,75 millioner.  https://europe.autonews.com/automakers/
automakers-risk-massive-fines-co2-target-miss-analysts-say 
47 Alternativt en kombinasjon med å selge flere ladbare hybrider, inngå i pool med andre produsenter som produserer renere biler, eller å jobbe for å redusere 
utslippene fra forbrenningsmotoren.  
48 http://m.bilnorge.no/artikkel.php?aid=52739

I 2020 lanseres det om lag 30 nye helelektriske 
modeller i Norge40,41 . Sannsynligvis enda flere i 2021. 
Den viktigste driveren for større modellutvalg av 
elbiler er ikke det norske momsfritaket, men EU-
reguleringen for utslipp fra nye biler. Fra 2021 skal 
nemlig den samlede solgte bilflåten fra hver av EUs 
bilprodusenter og -importører ikke slippe ut mer enn 
95 gram CO2 per kjørte kilometer. I tillegg har EU 
fastsatt en grense for andelen null- og lavutslipps-
biler fra produsentene: «Carmakers will also have to 
ensure that zero- and low- emission vehicles - ZLEVs 
- (which emit less than 50g CO2/km) have a 40% 
market share of sales of new cars and vans by 2030, 
and 20% by 2025»42. 

Dette er en kraftig innstramming overfor bilpro-
dusentene, både med tanke på at dagens utslipps-
krav er 135 gram per kilometer43, at målemetodene 
for klimautslipp for bilene har blitt strengere og mer 
nøyaktig fra og med 2019 (WLTP)44, og at snittutslip-

pet for mange biler i dag, spesielt dieselbiler, er mye 
høyere enn 95 gram per kilometer45. Straffen for å 
bryte denne grensen er svært store bøter46. Det er i 
dag heller ingen krav til at biler med lavt utslipp skal 
utgjøre en viss andel av nybilsalget. 

Siden en elektrisk bil teller som null gram per kilo-
meter vil den bidra kraftig til å redusere flåtesnittet 
til en bilprodusent. For å få ned flåtesnittet under 
95 gram per kilometer kommer derfor mange bilpro-
dusenter til å ha en konkurransedyktig elbil i porte-
føljen fra 2020 og 202147. Eksempler på nye, hel-
ektriske modeller som har kommet eller forventes til 
Norge i 2020 er Volvo XC40, Volkswagen ID 3 og 4, 
Tesla Y, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E, Honda 
E, Porsche Taycan, Polestar 2, Lexus UX300, 
Peugeot e-2008 og e-208, Opel Corsa-e, DS 
Sportback E-Tense, Mazda MX30, Mini Cooper SE, 
MG ZS EV, Audi E-tron Sportback og BMW iX348. 
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Modellutvalg – i konkurranse med ladbar hybrid 

49 https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/Global-WLTP-roll-out-for-more-realistic-results-in-fuel-consumption/WLTP-How-are-plug-in-hy-
brids-and-electric-cars-measured.html 
50 https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_07_TE_electric_cars_report_final.pdf 
51 https://kampanje.mercedes-benz.no/personbil/plugin-hybrid/gle-plug-in-hybrid-2/?gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGvwa3HLlu1D_ltBCp3FTwTHChiv8qh
pOzXbgoRZg4doZH_gElD1xoCMQEQAvD_BwE 

Figur 11. Antall elektriske bilmodeller i Europa, og antall ladbare hybrid-modeller i Europa. Kilde: European Federation for Transport and Environment (2019).

En utfordrer til den elektriske modellen er den lad-
bare hybriden. Den ladbare hybridens store fordel er 
at den gir både god rekkevidde på landeveiskjøring, 
og ren kjøring på de korte strekkene. Den elektriske 
motoren har gjerne en rekkevidde på 40-60 kilo-
meter, og er i praksis en elektrisk «hjelpemotor» til 
forbrenningsmotoren. Den elektriske rekkevidden 
måles etter en standardisert test (WLTP)49, og kan 
ha et fastsatt klimatall på rundt 30-50 gram CO2 
per kilometer, som er høyere enn elbilen (null), 
men betydelig lavere enn en typisk bensinbil. 
Det faktiske utslippet vil variere med kjørestil. 

Mange fabrikanter velger seg derfor ladbare hybrid-
er som en strategi for å svare på EUs klimakrav. Det 
ser vi ikke minst av det varslede modellutvalget i 
årene som kommer. Ifølge en oversikt laget av Euro-
pean Federation for Transport and Environment50 vil 
veksten i antall ladbare hybridmodeller vært høyere 
enn antall elektriske modeller i de aller nærmeste 
årene. Det er ikke før mot slutten av perioden (fram 
til 2025) at antall elbil-modeller tar igjen de ladbare 
hybridene:  

• Selv om 2020 blir et rekordår for antall nye hel-
 elektriske (EV) modeller, med 30 nye modeller; en
 økning fra 40 til over 70 modeller, kommer det
 enda flere ladbare hybrider på markedet i Europa.

 Tilsvarende antall ladbare hybridmodeller er rundt 
100. Det kommer 45 nye ladbare modeller i 2020. 

• Den elektriske rekkevidden til plug-in hybriden 
øker. I dag finnes det et fåtall premium-modeller 
med 99 kilometer rekkevidde som kan hurtiglade. 
Det er ventet at den elektriske rekkevidden til 
plug-in hybrider vil øke med tiden, men hvor mye er 
usikkert51. 

• I 2021 vil det være rundt 120 ulike ladbare hybrid-
modeller, mot rundt 90 elektriske. 

• Fra 2022 flater veksten i antall nye hybridmodeller 
noe ut.

• I 2023 er antall elektriske modeller om lag på nivå 
med antall hybrider. I 2023 vil finnes omtrent like 
mange elektriske modeller som ladbare hybrider 
(140 vs 135). 

• I 2024 er det for første gang flere elektriske
  modeller enn ladbare hybridmodeller. 

• Innen 2025 blir det rundt 175 ulike elektriske 
 modeller på markedet. Til sammenlikning vil det 

finnes drøyt 140 ladbare hybridmodeller i 2025, 
ifølge European Federation for Transport and 

 Environment. 
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Økt rekkevidde 
Rundt halvparten av de helelektriske modellene som kommer til Norge i 2020 har 400 km rekkevidde 
(WLTP) eller høyere. Figuren under er en illustrasjon på hvordan rekkevidden har utviklet seg de siste 
ti årene52. 

Selv om det er variasjoner fra ett år til et annet (og ikke minst innenfor ett og samme år, se for eksempel 
2016) så er den gjennomgående trenden at rekkevidden på elbilene øker. Gjennomsnittlig rekkevidde for 
populære modeller tidlig på 2010-tallet var rundt 150 km. På vei inn i ett nytt tiår ligger rekkevidden på 
mange biler på mellom 350 og 400 km54. Om man setter gjennomsnittlig rekkevidde for nye elbiler i 2011 til 
150 km og gjennomsnittlig rekkevidde i 2020 på 370 km utgjør det en årlig eksponentiell vekst i rekkevidde 
på drøyt 10 prosent hvert år, eller om lag 25 kilometer i året i økt rekkevidde (aritmetisk snitt). 

Det er interessant å merke seg at om disse eksemplene er representative viser de at TØIs rekkeviddeforutset-
ninger for 2025-banen / Ultralavutslippsbanen (se over) på ti prosent forbedring av rekkevidde årlig faktisk 
holder stikk hittil.

52 Rekkevidde og batteristørrelse er basert på WLTP-målt resultat der det finnes, i tillegg er det supplert med resultater fra (snitt av) sommer- og vintertest-
er der dette finnes. Batteristørrelse er oppgitt som netto anvendbar batteristørrelse der dette finnes (i motsetning til brutto total kapasitet, se for eksempel 
https://www.elbil24.no/nyheter/onsker-ikke-a-oppgi-batterikapasiteten-pa-elbiler/70453208). 
53 Tallene er kun for illustrasjon, og ikke offisielle rekkeviddetall. Estimatene er basert på WLTP-tall der dette finnes, men hovedvekten av tallene er basert på 
omtaler og anmeldelser i media av bilenes faktiske rekkevidde, hensyntatt at det er forskjeller i vinter- og sommerrekkevidde. 
54 Ikke uten unntak. Honda kommer for eksempel med en elbil med rekkevidde på drøyt 200 km i 2020. 

Figur 12. Illustrasjon på rekkeviddeutvikling: Et utvalg elektriske modeller lansert i Norge 2011-2020 (merk at det kan være flere modeller i samme år, og noen 
år uten modeller), med rekkevidde og batteristørrelse53.  Kilde: NAF.

2020 (merk at det kan være flere modeller i samme år, og noen år uten 
modeller), med rekkevidde og batteristørrelse53
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Redusert batteripris

Fra 2010 til 2019 har batteriprisen i gjennomsnittgått ned med rundt 20 prosent årlig. TØIs forutsetninger for 
ultralavutslippsbanen – tre prosent prisreduksjon på batterier årlig – er med andre ord overoppfylt. 

55 https://thedriven.io/2019/12/06/ev-battery-costs-and-emissions-fall-dramatically-as-capacity-increases/
56 https://www.motor.no/artikler/2019/april/elbil-venter-prisfall-mot-2022/
57 https://cleantechnica.com/2019/12/04/powering-the-ev-revolution-battery-packs-now-at-156-kwh-13-lower-than-2018-finds-bnef/ og https://about.bnef.
com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/

Figur 13. Utvikling i batteripris (US$ per kWh).  Kilde: Bloomberg/Cleantechnica 57

Et siste moment som gjør elbilen stadig mer konkur-
ransedyktig, er at prisen på batteriene synker. Prisen 
på elektriske batterier er redusert svært mye de siste 
årene. Siden 2013 er batteriprisen målt i US$ per 
kWh redusert med rundt 87 prosent. 

Det er ingen uenighet blant analytikerne om at 
batteriene blir billigere i årene framover, men det er 
noen uenighet om tempoet i prisreduksjonen. En 
rapport publisert av Bloomberg anslår at batteri-
prisen vil ligge under 100 US$/kWh innen 2023, 

«at which time EV purchase prices will be on par with 
internal combustion engine vehicles»55. En rapport 
fra Deloitte i 2019 sier at elbilen vil få en «produks-
jonskostnadsparitet» med bensin- og dieselbilen 
allerede i 2022, på grunn av synkende batterikost-
nader56. Som vi har vist over, har Miljødirektoratet 
i Norge anslått at batterikostnaden vil gå under 
US$100 per kWh i 2028, basert på anslag fra 
Goldman Sachs og Bloomberg. 
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Fem viktige hindre for 2025-målet 
I 2019 utgjør elbilen 43 prosent av nybilsalget. Hva skal til for at de 57 siste prosentene nybilkjøpere også 
velger elektrisk? Hva skal til for at de siste 10 prosentene velger elektrisk? De siste fem prosentene? 

Selv om rekkevidden og utvalget øker og batteriprisen synker, noe som gjør elbilen mer og mer konkurranse-
dyktig år for år, er det flere forhold som taler mot elbilens totale konkurranseevne, i betydningen at den vil ta 
100 prosent av alt nybilsalget i 2025. 

Fem viktige årsaker til at 2025-målet kan bli krevende å nå er folks rekkeviddekrav, ladetid, hjemmelading, 
modellutvalg og næringslivets lave elbilandel. Fire av disse forholdene dreier seg om forbrukerens syn på 
elbil og tilbøyelighet til å foretrekk elbiler, og er forhold som altså drar i retning av at momsinnfasingen på 
elbil ikke bør skje for tidlig. 

Mange vil ha mye lenger rekkevidde
Selv om rekkevidden øker, er forbrukeren vant til – og har forventninger om – en rekkevidde som er høyere 
enn det elbilprodusentene i dag leverer. NAF gjennomførte våren 2019 en spørreundersøkelse om rekke-
viddebehov for elbiler. Her skilte vi ut folk med bensin- og dieselbiler, og spurte dem om hva som var de 
viktigste hindrene for at de skulle skaffe seg elbil. Rekkevidde ble oppgitt som det aller viktigste hindret, 
mye viktigere enn for eksempel pris. Nærmere 60 prosent svarte at rekkevidde var et viktig eller svært viktig 
hinder for å skaffe seg elbil. Til sammenlikning var det under 20 prosent som mente pris var et viktig eller 
svært viktig hinder for å skaffe seg elbil. 

Figur 14. Ulike hindre for at bensin- og dieselbileiere skaffer seg elbil. Kun svar fra personer med bensin- eller dieselbiler som skal ha tre år gammel bil 
eller nyere. N=2625. Kilde: NAF medlemsundersøkelse mars 2019.
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I en undersøkelse utført i 2018 spurte NAF om hva slags rekkevidde bensin- og dieselbileiere mente var god 
nok på elbiler for å dekke deres reisebehov. Disse svarene er gjengitt i figuren under. 

Resultatene viser at det opplevde behovet for 
rekkevidde er gjennomgående høye. Fire av fem 
forlanger en rekkevidde som er lengre enn det de 
fleste elbiler leverer i dag; 400 km eller høyere. 
Seks av ti – 58 prosent – sier de trenger en rekke-
vidde på 500 km eller høyere: 

• Kun 18 prosent oppgir at de vil få dekket reise-
 behovet sitt med under 400 km rekkevidde 

• 41 prosent oppgir at de vil få dekket reisebehovet 
sitt med under 500 km rekkevidde, 

• 68 prosent oppgir at de vil få dekket reisebehovet 
sitt med under 600 km rekkevidde, 

• 10 prosent må ha over 1000 km rekkevidde

Ut fra disse svarene vil det ta svært lang tid før 
mange forbrukere finner en tilfredsstillende rekke-
vidde på elbiler. Om rekkevidden i 2020 sies å være 
370 km, og rekkevidden øker med 25 km i året de 
neste årene vil det ta nesten 10 år før to av tre 
bensin- og dieselbileiere har en bil som har den 
rekkevidden de trenger. 

Det vil ta ytterligere 16 år før rekkevidden på elbiler 
er på 1000 km og dermed lang nok til at de 10 siste 
prosentene (kanskje) skal få den elektriske rekke-
vidden de mener de trenger. For mange av de med 
svært høye rekkeviddekrav vil hydrogenbilen være 
et bedre nullutslippsalternativ. 

Figur 15. Hva vil være god nok elektrisk rekkevidde for å dekke ditt reisebehov? N = 1140. Kun bensin- og dieselbileiere spurt, 
2018.  Kilde: NAF medlemsundersøkelse mars 2019.
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Er disse rekkeviddebehovene reelle? 

58 OFV registreringsdata
59 Reisevaneundersøkelsen 2014 / https://www.toi.no/getfile.php/1340016/mmarkiv/Bilder/7020-TOI_faktaark_bilreiser-3k.pdf
60 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=2325 
61 Figur 7.1 i Electromobility status in Norway. Mastering long distances – the last hurdle to mass adoption,  https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474 

Det er liten tvil om at rekkeviddekravene til bensin- 
og dieselbileiere er realistiske, i den forstand at det 
er dette forbrukerne opplever og dermed oppgir som 
sine faktiske behov. Det er likevel et spørsmål om 
dette er reelle behov, altså hvorvidt over halvparten 
faktisk trenger en rekkevidde på 500 km eller lengre, 
eller at 10 prosent av dagens dieselbilister trenger 
1000 km rekkevidde for å tilfredsstille sine bilreise-
behov.  

Det som taler for at det oppgitte rekkeviddebehovet 
er realistisk er at mange oppgir et rekkeviddebehov 
som er lavere enn den rekkevidden de i dag har på 
bensin- og dieselbilen sin. En bensin- eller dieselbil 
har sjelden mindre enn 700 km rekkevidde, og i flere 
tilfeller over 1000 km rekkevidde. En Skoda Octavia 
2018 har for eksempel en dieseltank på 50 liter, og 
en oppgitt WLTP-rekkevidde på 1100 km58. To tredel-
er sier de greier seg med mindre enn dette. 

Samtidig vet vi at dagens elbileiere oppgir et mer 
moderat rekkeviddebehov enn det dagens ben-
sin- og dieselbileiere gjør. Når vi stiller det samme 
spørsmålet om rekkevidde til elbilister svarer kun én 
prosent at de trenger en rekkevidde på 1000 km eller 
høyere, det tilsvarende for bensin- og dieselbileiere 
er 10 prosent. 

At dagens elbilister oppgir et mer moderat behov for 
rekkevidde enn dagens bensin- og dieselbilister kan 
tolkes på to måter: 

• At det oppgitte rekkeviddebehovet er reelt, og det 
er bilistene med de laveste rekkeviddebehovene 
som skaffer seg elbil først.  

• At det oppgitte rekkeviddebehovet i mange tilfeller 
er overdrevet, og at det modereres og realitets-

 orienteres opp mot tilgjengelig teknologi når man 
 går fra bensin- og dieselbil til elbil. 

Vi vet at rekkevidden på elbilene øker for å tilpasse 
seg forbrukernes behov. Men hvorvidt – og eventuelt 

i hvilken grad – forbrukernes opplevde rekkevidde-
behov tilpasser seg teknologien er noe vi ikke vet nok 
om i dag.

Et annet moment som taler for at rekkeviddebe-
hovene er overdrevne, er at det gjennomsnittlige 
kjøremønsteret er mye mer tilpasset dagens elbil-
rekkevidde enn det forbrukeren selv oppgir som sitt 
rekkeviddebehov. Gjennomsnittsberegningene fra 
reisevaneundersøkelsen viser at det er ganske stor 
avstand mellom den rekkevidden mange bileiere 
oppgir at de trenger og den gjennomsnittet faktisk 
behøver.  

Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2014 viser at: 

• En gjennomsnittlig bilreise er 16 kilometer lang. 

• Under 20 prosent av bilreisene er mer enn 20 km 
lang. 

• I gjennomsnitt kjører en mann på 45-54 år rundt 
50 kilometer hver dag, som er det høyeste antall 
kilometer av alle aldersgrupper og begge kjønn59.  

 I tillegg viser tidligere undersøkelser at bilen i 
 gjennomsnitt er parkert 96 prosent av tiden, 
 eller i 23 av døgnets 24 timer60. 

I en TØI-rapport fra 2018 (også dette basert på rei-
sevaneundersøkelsen fra 2014) viser Figenbaum tall 
for hvor lange reiser en bilist gjennomfører i løpet av 
årets 365 dager61. Disse er gjengitt i Figur 16 under. 
Antall dager på y-aksen og reiseintervaller i kilometer 
langs x-aksen. Tallene viser at 355 av årets 365 
dager, eller 97 prosent av dagene, foretas det reiser 
under 300 km. Kun åtte promille – i snitt tre dager 
i året – foretar reisende med bilreiser som er lenger 
enn 500 km. Alt dette peker mot at en elbil kan 
brukes til 97 prosent av de reisene som en gjennom-
snittsperson foretar i løpet av et år, uten å måtte 
stoppe for å lade underveis. Forutsetningen er da 
at man kan lade over natten. 
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Dette er imidlertid gjennomsnittsberegninger og gjennomsnittsbeskrivelser av reisevaner. I rapporten «Hver-
dagslivets reisemønster»62 har forfatteren forsøkt å gå bort fra gjennomsnittsbetraktninger, til å se på folks 
reelle reisemønstre, samlet i noen arketyper av reisende. En slik typologi gir mer innsikt om trafikantenes 
reelle reisemønstre i hverdagen, enn det man får av gjennomsnittlige enkelt reiselengder plukket ut av en 
reisekjede. Ved å se på kompleksiteten i mange trafikanters reisehverdag kan man gjøre det lettere å forstå 
hverdagsutfordringer som ulike grupper med reisende står ovenfor. Her deler forfatteren de reisende inn i 
fem slike arketyper; «bilpendlere», «travle sjåfører», «lokalmobile eldre», «kollektiv- og sykkelbrukere» 
og «aktive unge». De to figurene under viser typiske eksempler på daglig reiserute for henholdsvis «travel 
sjåfør» og «aktiv ung». 

62 TØI rapport 1191/2012, https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=23362 , basert på grunndataene i RVU 2009. 

Figur 16. Distanseintervaller, reiser per dag. Kilde: TØI/Figenbaum 2018
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Det er flere interessante forhold her 
som tall for gjennomsnittsreiser ikke 
fanger opp. Det ene er at omfanget av 
personer som foretar mange og lange 
bilreiser er ganske høyt. Tabellen under 
viser fordelingen mellom disse typene. 
«Travle sjåfører» (hyppige reiser) og 
«bilpendlere» (lange reiser) utgjør over 
45 prosent av alle reisende. Det er altså 
forholdsvis mange som foretar lange 
og/eller mange reiser i sin hverdag.  

Figur 17. To eksempler på arketyper av reisende; «travel sjåfør» og «aktiv ung». Kilde: TØI (2012)

Tabell 1: De ulike arketypene sin andel av reisende. Kilde: TØI (2012).

Nr Klynge Frekvens Prosent

1 C1 (Travle Sjåfører) 3935,0 27,5
2 C2 (Lokalmobile eldre) 3792,0 26,5
3 C3 (Kollektiv- og sykkelbrukere) 2768,0 19,3
4 C4 (Bilpendlere) 2604,0 18,2
5 C5 (Aktive unge) 1168,0 8,1
6 C6 (Outliers) 67,0 0,5

Total 14334,0 100,0

Klynge 5. Aktiv ung
Personalia: Kvinne, 14 år, 
bor i Telemark. Lever 
i familie med voksne 
barn. 2 biler i familien.

Klynge 2. Travel sjåfør
Personalia: Kvinne, 43 år, 
bor i Telemark. Lever i 
familie med 2 barn. 
Arbeider fulltid. 2 biler 
i husholdningen.
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Disse tallene har betydning for hva folk opplever 
som sine behov i hverdagsreisen, og et viktig 
bakteppe for målet om hundre prosent nye null-
utslippsbiler i 2025:  

• Kombinasjonen av mange, suksessive små og 
noen lange turer gjør at det er lettere å forstå den 
terskelen mange har for å gå over til en elektrisk bil 
som både må lades mye hyppigere enn man pleier 
å fylle tanken, og som tar lengre tid å fylle opp. 

• Samtidig aktualiserer også disse reisevanene 
 behovet for både flere destinasjonsladere, og 
 for biler – og ladere – som kan lade raskt. En 
 destinasjonslader er gjerne en svakere lader / 
 sakte lader som plasseres på steder hvor for-
 brukeren oppholder seg noen timer, eller over 
 natten. 

Tabell 2: Andelen lange reiser (100 km +) i løpet av én måned, for fem arketyper reisende.  Kilde: TØI (2012).

Det andre er at andelen som utfører lange reiser i løpet av en måned er forholdsvis høy, også for andre enn 
pendlere. Tabellen under viser at andelen som foretar 3-4 eller flere lange reiser (100 km +) i løpet av en 
måned er på rundt 23 prosent for «bilpendlere», 30 prosent for «travle sjåfører», og 25 prosent for 
«kollektiv- og sykkelbrukere». 

• I snitt har hver femte trafikant minst tre til fire lange reiser per måned. 
• Over 50 prosent utfører lange reiser hver måned. 

Bilpendlere
Travle  
sjåfører

Lokalmobile  
eldre

Kollektiv- og 
sykkelbrukere

Aktive 
unge Totalt

Ingen lange reiser 40,9 % 36,6 % 55,9 % 39,0 % 54,5 % 44,6 %
1-2 lange reiser 36,4 % 33,4 % 28,6 % 36,0 % 34,6 % 33,2 %
3-4 lange reiser 14,2 % 16,7 % 9,6 % 16,0 % 8,3 % 13,4%
5 eller flere lange reiser 8,6 % 13,3 % 6,0 % 9,0 % 2,5 % 8,8 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Figur 18. «Hvis du tenker på elbiler. Hva vil være akseptabel ladetid på hurtigladere for deg?» 2019. N alle = 7504, N elbil = 2729. Kilde: NAF. 

63 https://www.motor.no/tester/biltester/porsche-taycan-2020/  
64 https://www.motor.no/tester/biltester/peugeot-e-208-2020/,  
65 https://www.naf.no/elbil/aktuelt/elbiltest/ladetest-vinter-2020/
66 https://www.naf.no/elbil/aktuelt/elbiltest/ladetest-vinter-2020/
67 Lading startet med batteriet på mellom 10 og 20 prosent. Det ble brukt en 350 kW lynlader slik at bilens ladekapasitet ble fullt ut utnyttet. 
68 WLTP, kilde OFV. 

Lang ladetid
En av de største forskjellene i brukervennlighet mellom drivstoffbiler og elbiler er tiden det tar å «fylle 
tanken». Mens det tar noen få minutter å fylle tanken en dieselbil, må man regne med å bruke kanskje 10 til 
50 ganger så lang tid for å fylle batteriene til en elbil. Tiden det tar å fylle batteriene bestemmes av hvor lite 
strøm det er igjen når man starter å lade, hvor stort batteriet er, samt det laveste tallet av ladefarten på bilen 
og ladefarten på ladepunktet man henter strøm fra.

I en spørreundersøkelse i 2018 spurte NAF eiere av diesel- og bensinbiler “I hvilken grad er lang ladetid til 
hinder for at du skal kjøpe elbil?» Om man kun sorterer ut de som har tenkt å kjøpe en ganske ny bil (0-3 år) 
svarer hele 42 prosent at ladetiden er et stort eller svært stort hinder mot å kjøpe elbil (se Figur 14, over). 

I 2019 spurte vi 7 504 NAF-medlemmer, både med og uten elbil, hva som er deres akseptable ladetid. 
Svarene er gjengitt i figuren under. 

Svarene viser at de som ikke har elbil i dag har 
høyere forventning til kortere ladetid enn de som har 
elbil. Dette er gjenkjennelig fra rekkeviddekravene: 
De som ikke har elbil setter gjennomgående høyere 
krav (raskere ladetid, lengre rekkevidde) til elbilen 
enn de som ikke har elbil: Det er om lag dobbelt så 
stor andel elbileiere som aksepterer en ladetid på 
45 minutter som ikke-elbil-eiere. Over 70 prosent av 
de som ikke hadde elbil i 2019 sier at akseptabel 
ladetid er 30 minutter eller lavere. Om lag halv-
parten av disse igjen mener ladetiden må være 
15 min eller lavere. Til sammenlikning sier 60 prosent 
av de som allerede har elbil at ladetiden må være 
30 min eller lavere, imens bare 16 prosent sier de 
vil ha ladetid på 15 minutter eller lavere. 

Et svært sentralt spørsmål blir da i hvilken grad 
dagens elbiler oppfyller den ladetiden folk oppgir at 
de trenger. Det vi vet er at ladetiden på ulike elbiler 
i dag er svært ulik, og at muligheten for høy lade-
hastighet gjerne henger sammen med høyere pris på 

bilen. Om lag en tredel av de nye elektriske model-
lene som kommer i 2020 kan hurtiglade på 100 kW 
eller høyere. Å lade bilen til 80 prosent på hurtiglad-
er tar fortsatt mellom 30 minutter og opp til én time 
– selv for de aller nyeste modellene. Ferske lade-
tester av 2020-modellen Porsche Taycan (premium) 
viser at det tar 27 minutter å lade til 80 prosent63, 
mens det tar 36 minutter for en Peugeot 2-208 
(kompaktbil) og 37 minutter å lade DS E-Tense 
Crossback (mellomklasse SUV)64. Renault Zoe (kom 
på markedet januar 2020) bruker 60 minutter på 
å lade til 80 prosent65. 

Hvordan ulike modeller har ulik ladehastighet er 
illustrert i figuren under. Den viser resultater fra 
NAFs ladetest vinteren 2020 av 20 ulike elektriske 
modeller66. I figuren er de sortert etter utsalgspris. 

De blå søylene viser hvor mange kilometer man kan 
kjøre etter 20 minutter lading67. De oransje søylene 
viser bilens rekkevidde i kilometer68. 
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Figur 19. Hvor mange kilometer kan du kjøre på 20 minutter lading (grønne søyler), sammenliknet med bilens rekkevidde (oransje søyler), 
20 ulike modeller sortert etter salgspris. Kilde: NAFs ladetest 2020 og OFV. 

Tallene illustrerer at en elbil som kan lade godt over 100 km på 20 minutters lading har gjerne en nybilpris 
på over 450 000 kroner. Alle biler som koster under 300 000 kroner lader bare 70-80 kilometer på 
20 minutter. Dette er samtidig gjerne bilene med de korteste rekkeviddene (med unntak av Renault Zoe). 

Det er først når man beveger seg opp i prisklassene at man får en ladetid som begynner å likne på det flere 
etterlyser: Audi e-tron 55 og tesla Model X lader opp mot 200 km på 20 minutter, men er begge i høy pris-
klasse. Tesla Model 3 er i en særstilling, som den eneste bilen som lader over 253 km på 20 minutter, og 
samtidig koster 460 000 kroner ny. 

0 100 200 300 400 500 600
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Neste generasjon hurtiglading
Utviklingen går mot raskere lading. Men det gjelder 
ikke alle teknologier. Innen hurtiglading må man 
skille mellom effekten som er tilgjengelig når man 
lader med CCS-kabel og med CHAdeMO-kabel. 

CHAdeMO er per dags dato begrenset til 62,5 kW69. 
CCS har økt fra å ligge på rundt 50 kW til å nå tilby 
lading på inntil 350 kW, og som er den ladestand-
arden som nå peker seg ut som den europeiske 
ladestandarden blant bilprodusentene. I de lavere 
prissjiktene kan elbilene nå CCS-lades med inntil 
100 kW. Dette gjelder eksempelvis modeller som 
Opel Corsa-e, Peugeot e-208 og MG ZS. I mellom-
prissjiktet øker effekten til mellom 100 kW og 150 
kW. Eksempelvis støtter ID 3 hurtiglading inntil 
110 kW. I premium-sjiktet øker effekten ytterligere. 
Porsche Taycan støtter 350 kW-lading.  Det finnes 
også modeller som ikke øker effekten. Mini Cooper 
Electric og Mazda MX30 er nye modeller som kun 
kan lades med inntil 50 kW. 

Når det gjelder CHAdeMo går utviklingen av lade-
hastighet noe senere. Det jobbes fortsatt med en 
teknisk løsning som støtter raskere lading. Det betyr 
at selv om Nissan Leaf 62 kWt kan støtter lading 
inntil 100 kW, kan den pr dags dato kun lade med 
50 kW70. Lexus UX300 er an av få modeller som 
slippes på det europeiske markedet i år som støtter 
CHAdeMo. Den støtter lading inntil 50 kW.

Manglende hjemmelading
Et tredje moment som kan bli en utfordring for 
2025-målet er folks tilgang til hjemmelading. I følge 
TØI kan én av fire ikke lade der de bor71. Dette bek-
reftes av NAFs spørreundersøkelse fra 2018, hvor 
23 prosent oppgir manglende muligheter for hjem-
melading som et «stort eller svært stort» hinder for 
å kjøpe elbil. Dette tilsvarer omlag 600 000 hus-
stander som ikke har lademuligheter hjemme72. 

TØIs spørreundersøkelser viser at rundt halvparten 
av disse kan lade på gata, i en radius på rundt 100 
fra der de bor. Dette forutsetter imidlertid for mange 
at man finner en plass å lade. 

Manglende hjemmelading kan bli en økende ut-
fordring framover, og en relativt sett større ut-
fordring enn den fjerdedelen skulle tilsi. Det er fordi 
det er i stor grad de som kan lade hjemme som har 
kjøpt elbil først – rundt ni av ti som har elbil kan lade 
hjemme73. Det betyr at andelen som ikke kan lade 
hjemme, og som fortsatt ikke har elbil, sannsynligvis 
er høyere enn hver fjerde bileier. 

69 https://www.tu.no/artikler/de-var-storst-na-kommer-faerre-bilmodeller-med-denne-kontakten/466335 
70 https://www.nettavisen.no/okonomi/advarer-mot-nissan-leaf-klarer-ikke-a-lynlade/3423839108.html 
71 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474
72 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0EAq9B/frykter-ladekaos-for-hundretusener-av-elbil-eiere
73 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474 
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En fjerde faktor for å nå 2025-målet er utviklingen 
av modellutvalget. Som vi har vist tidligere blir 2020 
blir et rekordår for antall nye helelektriske modeller, 
med 30 nye modeller på det europeiske markedet; 
nesten en dobling, fra 40 til over 70 modeller. 

OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken), som 
samordner data for det norske nybilsalget, klassi-
fiserer i dag biler på 20 ulike segmenter (kompakt-
klassen, mellomklasse, SUV mellomklasse osv.) og 
11 forskjellige karosserityper (coupé, stasjonsvogn, 
SUV, combi osv.). I tillegg kan man dele bilmarkedet 
inn i flere prisklasser, her har vi valgt fem prisklasser74. 
Med fem prisklasser får man da i prinsippet 20x11x5 
= 1100 forskjellige modellgrupper. Så har ulike fabri-
kanter sine ulike modeller innenfor dette74. I tillegg 
kommer en rekke varianter (injection, firehjulstrekk 
osv.), selvsagt i tillegg til ulike drivlinjer (diesel, 

bensin, elektrisk, ladbar bensin hybrid osv.). 
Varianter og utstyrsvarianter tar vi ikke med her. 

• I 2019 ble det solgt totalt 659 ulike modeller, 
 fordelt på 149 modellgrupper. 

• Elbilen var til sammenlikning representert med 
 59 modeller, fordelt på 25 modellgrupper. 
 Det betyr at selv om elbilen hadde 43 prosent av 
 nybilsalget i 2019 står den for kun 9 prosent av 

modellene, og elbilen er representert i kun 17 
prosent av modellgruppene som forbrukerne til 
vanlig etterspør biler i.

Tabellene under gjennomgår de mest solgte mod-
elltypene i Norge i 2019, fordelt på henholdsvis 
karosseri, segmenter og prisklasser. I hver tabell 
ser man antall solgte biler, antall solgte elbiler og 
andelen elbiler. 

74 100 000 - 299 000 kr, 300 000 - 499 000 kr, 500 000 - 799 000 kr, 800 000 - 999 000 kr og 1 mill. kr +
75 Merk at med «modeller» så mener vi i utgangspunktet biler med unike navn, for eksempel «Skoda Octavia». Det er imidlertid en utfordring at enkelte 
modeller med samme navn kan havne i flere modellgrupper; om den for eksempel lages som både stasjonsvogn og combi, eller om den havner i to eller flere 
prisklasser (for eksempel på grunn av varianter). Det er også eksempler på tilsynelatende feilregistreringer i datasettet. Det står for eksempel 35 oppføringer av 
Tesla Modell 3 som «stasjonsvogn mellomklasse», mens samme modellen er oppført 14 939 ganger som «sedan mellomklasse». Tilsvarende er det gjort 709 
oppføringer av Tesla Modell 3 som «kompakt mellomklasse». 

Tabell 3: Andel solgte elbiler av alle nye biler 2019 i viktige karosserityper. Kun karosseri med over 10 000 solgte biler tatt med. Kilde: OFV

Modellutvalget er fortsatt for dårlig
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Det disse tabellene illustrerer er at i en rekke viktige og store nybilmarkeder finnes det høye elbilandeler, 
som for eksempel karosseritypene kombi og sedan, samt segmentene kompaktklassen og mellomklassen. 
Her ligger de elektriske nybilandelene på 60 prosent og høyere i 2019. 

Samtidig er det flere områder hvor det ikke finnes tilstrekkelig konkurransedyktige elektriske modeller ennå. 
Det gjelder spesielt stasjonsvogn (kun én prosent elektrisk av nybilbilsalget) og SUV mellomklasse (kun 12 
prosent elektrisk av nybilsalget). Men også for SUV (karosseri), småbiler (segment) og SUV kompaktklasse 
(segment) ligger den elektriske andelen lavt, med henholdsvis 27 prosent, 26 prosent og 23 prosent av 
nybilsalget i 2019. 

Samtidig finnes det også markeder hvor elbilen er svært konkurransedyktig, med en markedsandel på over 
90 prosent, og i to tilfeller 99 og 100 prosent. De er vist i tabellen under. 

Tabell 4: Andel solgte elbiler av alle nye biler 2019 i viktige segmenter. Kun segmenter med over 10 000 solgte biler tatt med. Kilde: OFV

Tabell 5: Andel solgte elbiler av alle nye biler 2019 i viktige prisklasser. Kun prisklasser med over 10 000 solgte biler tatt med. Kilde: OFV

Tabell 6: Modelltyper hvor elbilen har over 90 prosent markedsandel i 2019. Kun modelltyper med mer enn 500 solgte elbiler er tatt med. Kilde: OFV
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Med unntak av Volvo, med rundt 27 prosent elbiler, ligger andelen hos de ulike produsentene på rundt om 
lag 10 prosent, noen litt høyere, noen få litt under. For de aller fleste vil bensinbiler utgjøre 50 prosent og 
høyere andel av alle produserte biler. For alle produsentene, med unntak av Volvo, ligger diesel-
andelen på rundt det dobbelte av den elektriske andelen. 

Figuren illustrerer det spennet som ligger i at i 2025 skal norske forbrukere kun kjøpe nullutslippsbiler, 
samtidig som helelektriske biler kun utgjør rundt 10 prosent av den europeiske personbilproduksjonen. Dette 
medfører at om lag 90 prosent av det europeiske modellutvalget er biler som ikke vil være særlig aktuelle for 
Norge, og som gjør at den norske nybilkjøperen vil komme til å velge en nybil blant de 10 siste prosentene. 

At tilbudet av elbiler kommer til å være begrenset i flere år framover, sammenliknet med utvalget bensin- og 
dieselbiler illustreres av neste figur, laget av European Federation for Transport and Environment i 201976. 

Figuren viser andel biler med ulike drivlinjer av alle produserte personbiler77 i 2025 hos et utvalg produsenter 
i Europa78. 

Figur 20. Andel elbiler i 2025 (grønn søyle) av alle personbiler produsert hos et utvalg produsenter i Europa. 
Kilde: European Federation for Transport and Environment (2019)

76 Kilde: https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_07_TE_electric_cars_report_final.pdf 
77 Det er altså en oversikt over antall produserte biler, ikke antall modeller, men det er rimelig å anta en viss sammenheng mellom disse to. 
78 Figuren viser kun biler produsert i Europa, og dekker dermed verken Korea, USA, Japan eller Kina. 
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Det er flere ting å trekke ut av disse tallene. 

• Det ene er at det er en mye større andel blant privatpersoner som kjøper elbil enn det man får inntrykk av 
gjennom å se på de generelle salgstallene for personbiler. Selv om elbilandelen i 2019 var samlet sett på 

 43 prosent av alle nybiler, var den samme andelen på 62 prosent for personkunder. Det betyr med andre 
ord at nesten to av tre nye biler solgt til privatpersoner var helelektriske. 

• Dette betyr også at om man skiller mellom personer og næring så ligger man godt an til å nå 2025-mål-
 setningen (om kun salg av nye nullutslippsbiler) for personkunder lenge før man når det på næring. Dette er 

et poeng som blant annet Klimakur 2030-rapporten overhodet ikke diskuterer, men som er svært relevant 
for de politiske rammevilkårene for nullutslippsbilen framover. Som en illustrasjon: Om trenden fortsetter 
med samme veksttakt som i 2017 til 2019 (cirka 15 prosentpoeng økning hvert år) vil den elektriske andelen 
av nybilsalget for privatpersoner være på 100 prosent om cirka fire år. 

Næringslivets lave elbilandel
En siste faktor for 2025-målet som har fått lite oppmerksomhet er den høye elbilandelen blant privat-
personer og den lave andelen som kjøpes av næring (leasing, utleie, annen næring). 

Statistikk fra OFV skiller ut nybiler kjøpt av hhv. «næring» og «privatpersoner» de tre siste årene
(2017-2019). Dette skillet er viktig, fordi næringslivet står for om lag halvparten av alle nybilkjøp i Norge. 

Tallene er vist i figuren under: Blant privatpersoner som kjøper ny bil er elbilandelen faktisk over 60 prosent 
i 2019. Næringsandelen er tilsvarende lav; på 21 prosent. Andelen solgte elbiler til privatpersoner er med 
andre ord tre ganger så høy som andelen solgt til næring, og dette gjelder i alle tre årene 2017-2019. 

Figur 21. Elbilsalget som andel av nybilsalget, fordelt på henholdsvis næring og privatpersoner, samt totalt. 2017, 2018 og 2019. Kilde: OFV/NAF.

Næring Privatpersoner Totalt

2017 2018 2019
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• Tallene illustrere at de økonomiske virkemidlene 
virker bra, men de virker best på privatpersoner. 
Siden næringsvirksomhet kan trekke fra utgående 
moms ved kjøp av bensin- og dieselbiler, vil moms-
fordelen til nullutslippsbiler i realiteten ikke ha 
noen effekt for dem.  Det gjelder leasing, utleie og 
all annen næringsvirksomhet. 

• 2025-målet gjelder som kjent alt nybilsalg, ikke 
bare personkunder. Den lave næringsandelen gjør 
at målet om 100 prosent elbilsalg (for både per-
sonkunder og næring sammen) virker langt unna. 
Næringslivets elbilandel er på lave 20 prosent i 
2019, og har vokst med om lag fem prosentpoeng 
i året i perioden 2017-2019. Som en illustrasjon: 
Hvis denne veksttakten fortsetter vil det ta 16 år før 
næringslivet når en elbilandel på 100 prosent; altså 
i 2035. Enten må man ha næringslivet med seg på 

 å kjøpe nullutslippsbiler på et helt annet nivå 
 enn i dag, eller så må man nøye seg med at 

2025-målet kun skal gjelde privatpersoner. 

• Det er mulig å uroes over følgende scenario: På 
grunn av den lave andelen næringsvirksomheter 
som velger elbiler vil det samlede elbilsalget for 
personbiler ikke kunne nå 2025-målet. For å bidra 
til et slik mål vil det komme ytterligere innskjerpinger 

 overfor bensin- og dieselbiler, enten ved at det 
innføres økte kjøps- og bruksavgifter inkludert 
bompenger nasjonalt, eller tøffere restriksjoner 
på kjøp og bruk lokalt, slik man for eksempel ser i 
Oslo79.  Det vil langt på vei være «å rette baker for 
smed», fordi disse begrensingene vil gå hardt ut 
over forbrukeren, samtidig som det er næringslivet 
elbilandel som er det store problemet.   

Anbefalinger
Hvis elbilen får moms for tidlig vil det bety at også 
bensin- og dieselbiler risikerer økte avgifter, for 
å beholde elbilens relative prisfordel. Derfor er 
spørsmålet om når elbilen oppnår kjøpsprisparitet 
og blir lønnsom viktig å kunne si noe om. Tall fra 
Klimakur 2030-rapporten viser at små elbiler oppnår 
kjøpsprisparitet fra 2022, og større biler oppnår det 
i 2024/2025, begge tallene forutsetter at dagens 
avgiftsfordeler, inkludert momsfritak, videreføres. 
Store elbiler blir lønnsomme om kort tid, sammen-
liknet med tilsvarende bensinbiler, igjen forutsatt 
at dagens avgiftsfordeler ligger fast. Om avgiftsfor-
delene nulles ut vil tallene se helt annerledes ut; 
da oppnår man ikke prisparitet før man nærmer seg 
2030. 

Andelen privatpersoner som kjøper elbil av de som 
kjøper nye personbiler er høy; over 60 prosent i 
2019. Mange privatpersoner som i dag eier nye 
bensin- og dieselbiler har imidlertid forventninger 
om rekkevidde og ladetid som dagens elbilmarkeder 
rett og slett ikke tilbyr. Fra nå og fremover skal for-
brukere med stadig større avvikende krav fra gjennom-
snittsforbrukeren også velge elbil. Skal man nå 
2025-målet må også disse forbrukerne være med. 
Det alene taler sterkt for en forlengelse av avgifts-
fritakene.  

Mangfoldet av elbiler er fortsatt lavt, og vil være 
forholdsvis lavt i mange år; det er fortsatt i hovedsak 
bensinbilen som gjelder i Europa, selv i 2025.  
Politisk vil det derfor være flere viktige grunner til 
å beholde avgiftsfordelene på elbil i noen år til: 

• Å gjøre elbilen dyrere nå vil sannsynligvis gjøre at 
elbilsalget bremses opp. Det er de private kjøperne 
som står for mesteparten av elbilsalget, og de 
har en fordel av momsfritaket som næringslivet 
ikke har. Dyrere elbiler vil resultere i lavere salg. 
Et lavere nybilsalg gjør at gjennomsnittsalderen 
på kjøretøyene vil øke, som har konsekvenser for 
utviklingen i miljø og trafikksikkerhet.

• Å gjøre elbiler dyrere nå vil være å trekke opp 
 stigen for alle de som ikke har elbil. Det vil dreie 

seg om nesten ni av ti bileiere. I perioden fram til 
2025 skal det selges om lag 700 000 nye elbiler 
for å nå 2025-målet. 

• Moms på elbiler vil kunne bidra til å gjøre brukte 
elbiler dyrere. De aller fleste kjøper bruktbil; om 
lag tre av fire bilsalg er bruktbil. 

• Elbilmarkedet er ikke modent. Selv om den 
 teknologiske utviklingen går raskt er utfordringen 

at 2025-målet forutsetter at elbilen er førstevalget 
i alle modellgrupper. Som tidligere denne rapporten 

 viser er elbilen i dag representert i svært få modell-
grupper, langt unna å kunne erstatte bredden 

 i dagens nybilmarked uten vesentlige prisinn-
 rømmelser fra staten. Fram til modellutvalget 

begynner å nærme seg der hvor bensin- og 
 dieselbilen er i dag vil elbilen derfor fortsatt være 

sårbar for prisøkninger, som er svært relevant for 
2025-målsettingen.

79 https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2020/05/07/195676214/oslo-vil-ha-bort-alle-bensin-og-dieselbiler-dette-kan-bli-kaos 
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• I gjeldende Nasjonale Transportplan (2018-2029)80 
står det at «Regjeringen vil (…) legge til rette for 
at det alltid skal lønne seg å velge nullutslipp ved 
kjøp av bil» (side 2017). Hvis man fjerner elbilfor-
delene før elbilen er tilstrekkelig konkurransedyk-
tig vil det kunne bety at man samtidig står i fare for 
å måtte øke kjøpsavgiftene på bensin- og diesel-
biler, for å beholde den relative prisfordelen som 
elbilen har i dag. Det er ikke en ønsket utvikling. 
Beregninger foretatt av NAF på bilsalget i 2018 

 viser at nesten halvparten av forbrukerne som 
endrer adferd på grunn av økte bilpriser velger å 
droppe å kjøpe bil i det hele tatt istedenfor å velge 
elbil. Bilsalget vil med andre ord ikke dreies, men 
gå ned, om man øker prisen på bensin- og diesel-
biler ytterligere. Det vil bety at den viktigste effe-
kten av økte avgifter for forbrukeren er å bremse 
bilsalget – ikke å dreie salget mot elbiler, eller øke 
statens inntekter. Dette betyr i klartekst at det 

 er lite rom for å heve avgiftene på drivstoff-
 kjøretøyene uten et betydelig fall i etterspørsel, 

betydelig nyttetap for forbrukerne og manglende 
fornying av bilparken. 

Tre modeller for en forsiktig innfasing 
av moms fra tidligst 2024

I det følgende diskuterer vi tre modeller for innfasing 
av moms fra tidligst 2024. I alle tre tilfellene 
anbefaler vi en forsiktig innfasing av moms for 
å gjøre overgangen mindre brå, i praksis en innfasing 
over fem år. 

2024 er valgt, fordi dette sannsynligvis er da det er 
mulig å starte innfasing av moms for elbiler uten at 
man samtidig trenger å øke avgiftene på bensin- og 
dieselbilen for å nå 2025-målet. Hvis elbilen får 
moms for tidlig vil det bety at andre biler risikerer 

økte avgifter, for å beholde elbilens prisfordel. Fra 
et forbrukerperspektiv er det fem forhold som peker 
mot 2024:  

• Det er det året hvor store elbiler oppnår kjøps-
 prisparitet med en avgiftsbelagt bensinbil81. 

• 2024 vil være det første året hvor det for første 
gang er introdusert flere elektriske modeller enn 
ladbare hybridmodeller på det europeiske markedet. 

• Regjeringen jobber med å godkjenne en forlengelse 
 av momsfritaket for elbiler hos ESA. Dagens fritak 

gjelder ut 2020. Et fritak gjøres normalt for tre år 
av gangen, det vil si at det neste fritaket vil gjelde 
perioden 2021-2023. Det passer bra med en for-

 siktig innfasing fra 2024. 
• I tillegg vil dette være året hvor den elektriske 

andelen av nybilsalget blant privatpersoner vil 
bevege seg mot 100 prosent, om elbiltrenden blant 
privatpersoner fortsetter med samme veksttakt 
som i perioden 2017 til 2019 (se Figur 21). 

• En gradvis innfasing av moms fra 2024 vil gi 
 forbrukeren god tid til å forberede seg. 

Et tilleggsmoment er at en innfasing fra 2024 over 
fem år gjør at det vil være full moms på elbiler i 
2028, som er om lag det tidspunktet hvor både den 
store og den lille elbilen, ifølge Klimakur 2030-
rapporten, oppnår prisparitet med bensinbilen når 
avgiftene holdes utenom (jfr. Figur 5). 

Dette er imidlertid et område med rask teknologisk 
utvikling, og selv med en forsiktig innfasing må man 
fortløpende holde øye med hvordan markedene og 
forbrukerne reagerer, og være åpen for å justere 
underveis opp mot målet om kun nullutslippsbiler 
fra 2025 og utover. 

80 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/?ch=11
81 Ifølge Klimakur 2030



Moms på elbil: Avgiftsspiral for forbrukeren36

De tre modellene for innfasing av moms er: 

• Modell 1: 
En gradvis opptrapping av moms for alle elbiler, 

• Modell 2: 
Full moms for alle elbiler, men med et lavt, øvre tak som gradvis heves (de billigste bilene får moms først)

• Modell 3: 
Full moms for alle elbiler, med et høyt bunnfradrag som gradvis senkes (de dyreste bilene får moms først). 

Modell 1: Gradvis opptrapping av moms for alle elbiler
En gradvis opptrapping av moms ville i praksis dreie seg om å innføre en moms på en lav sats det første 
året, og deretter øke momsen årlig og forutsigbart opp mot full moms på 25 prosent, for eksempel over 
en forutsigbar periode på fem år. Hvordan dette ville slått ut på ulike elbiler med ulike priser er illustrert 
i tabellen under.  

En slik modell vil øke prisen på de store modellene mer enn for de små, fordi momsen er en fast prosentsats 
av prisen. Eksempel: 5 prosent moms på en elbil til 250 000 kroner utgjør +12 500 kroner, mens for en elbil 
til 850 000 kroner vil det utgjøre +42 500 kroner. 

Et argument for en slik opptrapping er at en slik gradvis prisøkning vil delvis nøytraliseres av fallende 
batteripriser. Miljødirektoratet skriver i Klimakur 2030-rapporten at de forventer en årlig kostnadsreduksjon 
på 20 prosent på batterier. Batteriet utgjør om lag 5-7 prosent av salgsprisen på elbiler82. Det betyr at en 
årlig momsøkning på 5 prosentpoeng over fem år på elbiler om lag vil utliknes av prisfallet på elbilen som vil 
skyldes reduserte batteripriser. 

Tabell 7: Modell 1: Gradvis innfasing av moms for alle elbiler 2024-2028. Uthevet tall = full moms. 

82 NAFs beregninger
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Modell 2: Gradvis opptrapping av moms 
En annen modell vil være å innføre et beløpstak for elbilmoms. Det vil være en modell med full moms på alle 
elbiler fra 2024, men med en øvre beløpsgrense på hvor mye av elbilen som får moms, og en gradvis heving 
av dette taket, for eksempel over en forutsigbar periode på fem år. 

Hvordan dette ville slått ut på prisen på ulike elbiler er illustrert i tabellen under. Prisøkningene i alle tabel-
lene er samtidig en illustrasjon på hvor mye avgiftene vil kunne øke på bensin- og dieselbiler om moms på 
elbil blir innført for tidlig. Et tak på 200 000 kroner første året vil gjøre alle elbiler 50 000 kroner dyrere i 
2024, noe som altså betyr at de rimeligste modellene øker mest i pris, relativt sett. 

Det er flere argumenter for en slik innretning: 

• De store elbilene blir konkurransedyktige med de 
store bensinbilene sist, og trenger momsfordelen 
lengst. 

• De billigste elbilene er konkurransedyktige først, 
og tåler bedre en prisøkning. 

• De små elbilene har allerede prisparitet med ben-
sinbiler i dag, og kommer positivt ut i livsløps-

 kostandsanalyser. 

• De billigste elbilene har i dag de korteste rekkev-
iddene og de lengste ladetidene, som gjør at de 
etter hvert vil være mye mindre attraktive sammen-
liknet med de behovene vi har vist at folk oppgir 
for ladetid og rekkevidde. Dette taler for å skjerme 
salget av de bilene med lengst rekkevidde og 

 kortest ladetid lengst mulig. 

Den åpenbare ulempen med denne modellen er at 
det er den dyreste for forbrukeren, utfra pris-
økningene vi har sett på i eksemplet i tabellen. Det 
er også en ulempe at denne modellen fra starten 
øker prisen på de billigste modellene og de dyreste 
modellene like mye, målt i kroner: 

• De minste bilene vil med en slik modell ta ut det 
meste av momsøkningen tidlig; en bil til 250 000 
kroner vil ha full moms allerede i 2025. 

• En bil til 850 000 kroner vil ikke ha full moms før 
 i 2028 med denne modellen. 
 Det vil kunne gjøre elbilen mindre tilgjengelig for 

de som handler biler i de nederste prisklassene, og 
vil kunne oppfattes som en sosialt urettferdig måte 
å innføre moms på elbiler på. 

Tabell 8: Modell 2: Full moms (25 %) fra 2024 på alle elbiler, men med tak som gradvis heves, 2024-2028. Uthevet tall = full moms.
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Modell 3: Full moms med gradvis senket bunnfradrag 
En slik modell vil bety full moms på alle elbiler, men med et høyt bunnfradrag83  som senkes over en forut-
sigbar periode på for eksempel fem år. En realistisk modell for dette ville vært et bunnfradrag på 800 000 
kroner første året, og deretter senke bunnfradraget med 200 000 kroner årlig, for eksempel over en forutsig-
bar periode på fem år. 

En slik modell betyr at en elbil som koster 850 000 kroner vil få moms på det overskytende av 800 000 
kroner, i dette tilfellet 50 000 kroner, noe som gir moms på 12 500 kroner i 2024. Alle elbiler under 800 000 
kroner vil fortsatt være momsfrie. Med en innfasing over fem år vil alle elbiler ha full moms fra 2028. 

Fordelen med denne modellen er at den vil kunne oppfattes som den mest sosialt rettferdige modellen, fordi 
den gjør de dyreste elbilene dyrere først. 

En annen fordel er at modellen med høyt bunnfradrag utsetter avgiftsøkningene til de mest vanlige elbilene 
lengst. En elbil til 450 000 kroner vil med denne modellen få en moms på 12 500 kroner i 2026. Ved en 
gradvis økning av momssatsen for alle elbiler ville den samme bilen få en moms på 67 500 kroner i 2026. 
Ved å bruke et tak som gradvis heves (slik vi har eksemplifisert det i modell 2) vil denne elbilen ha full moms 
allerede i 2025. 

Dette er også den modellen som gir den mest forsiktige innfasingen av moms på elbiler, og dermed også det 
laveste provenyet i innfasingsperioden, som er bra for forbrukeren.  

Ulempen er at med denne modellen får de største elbilene moms først, og de største elbilene er samtidig 
er de bilene som oppnår prisparitet med avgiftsbelagte bensinbiler sist (i 2024/2025), ifølge Klimakur 
2030-rapporten. Dette er en betydelig innvending. Modell 3 gjør kort og godt de minst konkurransedyktige 
elbilene dyrere først. Det er også disse bilene som har de lengste rekkeviddene og de korteste ladetidene, 
som er mest i tråd med det forbrukeren oppgir som sine behov. 

Det som er en formildende omstendighet for en slik inngang er at de store elbilene vil synke raskere i pris 
enn de små, fordi batteripakken er en større del av kostnaden for de store bilene enn for de små, og bat-
teriprisen er som nevnt forventet å synke mye de neste årene. Den «store elbilen» er dyr å produsere i dag 
sammenliknet med en bensinbil, men den vil ha en langt brattere, nedadgående priskurve enn en mindre elbil 
de neste årene, både målt i kroner og som prosent av prisen. 

Tabell 9: Modell 3: Full moms (25 %) på alle elbiler og gradvis senket bunnfradrag, 2024-2028. Uthevet tall = full moms.

83 En modell med full moms og bunnfradrag var for eksempel det Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2020. Her foreslo de full moms på 
elbiler, men med et bunnfradrag på 600 000 kroner. 
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Foreløpig oppsummering 
Innfasing av moms på elbiler står i et spenn. Det er en åpenbar konflikt om man skal innføre mest moms på 
de dyreste bilene først, eller de rimeligste bilene først. Å innføre moms på de dyreste bilene først kan for 
mange virke mest åpenbart, sett i et fordelingsperspektiv. 

Konflikten er imidlertid dypere enn kun pris. De dyreste bilene er også de teknologisk mest sofistikerte; de 
har lengst rekkevidde og kortest ladetid. De dyreste bilene i dag er de bilene som i større grad treffer de rekke-
viddene og ladetidene som forbrukeren ønsker. Å gjøre de dyreste bilene dyrere først kan kanskje oppleves 
som rettferdig, men det vil altså samtidig bety at man gjør dyrere de bilene med de beste rekkeviddene og 
de korteste ladetidene. I den grad moms på de dyreste bilene bremser denne delen av nybilsalget vil det ha 
konsekvenser for bruktbilmarkedet i mange år framover. Dette alene peker mot at momsinnfasingen i alle 
tilfeller ikke bør ta til for tidlig. 

Det som likevel blir avgjørende for at modellen med bunnfradrag peker seg ut som den beste måten å gjøre 
dette på, er tre ting: 

• Dette er den modellen som vil oppfattes som mest rettferdig. 
• De mest populære og rimelige bilene beholder momsfritaket lengst
• Dette er den modellen som ser ut til å gi det laveste provenyet i innfasingsperioden, som i sum er bra for 
forbrukeren.  

Anbefaling: Moms fra tidligst 2024, med høyt bunnfradrag  
På bakgrunn av funnene som er presentert i rapporten anbefaler vi følgende fem punkter for politiske 
myndigheter:
 
ANBEFALING 1: Moms på elbiler bør innføres gradvis over flere år. 

ANBEFALING 2: Innfasingen av moms på elbiler bør ikke starte før tidligst i 2024. Hvis elbilen får moms for 
tidlig vil det bety at også bensin- og dieselbiler risikerer økte avgifter, for å beholde elbilens prisfordel.

ANBEFALING 3:En kombinasjon av full moms og høyt bunnfradrag som gradvis senkes vil være å foretrekke 
framfor andre modeller for innfasing av moms.  

ANBEFALING 4: Man må fortløpende holde øye med hvordan markedene og forbrukerne reagerer, og være 
åpen for å justere underveis, sett opp mot målet om kun nullutslippsbiler fra 2025 og utover.  

ANBEFALING 5: En god ladeinfrastruktur er avgjørende for å sikre effektiv lading og å nå 2025-målet. En 
stadig større andel bileiere som skal over på elektrisk kan ikke lade hjemme. NAF anbefaler en mer offensiv, 
nasjonal målsetting om ladeinfrastruktur, hvor ladeinfrastrukturen står i sammenheng med den vedtatte 
målsettingen om elektrifisering av bilparken84.  

84 Se detaljer i https://www.naf.no/globalassets/tips-rad/elbil/dokumenter-til-blokker/ladeplan_naf_3.0.pdf
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