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- Moms og engangsavgift på elbiler? 
- Veiavgift på elbiler? 
- Hvor mye øker avgiftene på bensin-

og dieselbiler?



• Avgiftssystemet skal bidra til å 

redusere de totale utslippene fra 

transportsektoren og gi sikrere kjøretøy

•Samlet avgiftsnivå for bil reduseres, 

med vekt på kjøps- og eieavgiftene

• Avgiftsfritaket for nullutslippsbiler 

opprettholdes til disse er 

konkurransedyktige på markedet
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Bilavgiftene går ned

Klimautslippene går ned 

«Videreføre skattefordelene for el-bil 
når det gjelder engangsavgift og 

merverdi-avgift i hele perioden for å 
nå 2025-målene».



NAFs avgiftspolitikk oppsummert i én setning: 

- Dreie bilavgiftene fra kjøp 

og eie til bruk og belastning
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5,25 for bensin
3,81 for diesel

7,97 kr/dag = 2909 kr 
/ år (3391 kr uten 
partikkelfilter)

1,18 kr per liter for 
bensin og 1,35 for 
diesel
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Kjøpe Eie Bruke Passere

Årlig bom- og bilavgifter til staten 
Tilsvarer et norsk forsvarsbudsjett

= 60 mrd kr 

Dagens bilavgifter
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Elbiler, medlemstall NAF og 
medlemstall Elbilforeningen

Forutsetning: Elbilforeningen fortsetter å ha hver tredje elbileier som medlem. 
Vekst i antall elbiler basert på TØIs ultralavutslippsbane for å nå 2025-målet.  
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Den norske forbrukeren 
kommer bedre ut enn før. 

• Bilavgiftene er redusert med 
25 milliarder, bompengene 
økt med 5

• WLTP innfases 
provenynøytralt.

• Nye biler blir renere/null-
utslipp og dermed billigere

… Men politikerne er 
stressa, fordi de ser 
pengene renne ut

Statens bilavgifter 
utenom bompenger  

2005-2018

Politikere i tvil
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Vi leser 4 + 1 ting av 
dette:

• Bilavgiftene blir ikke særlig mye lavere enn i dag

• Må regne med at CO2 kommer til å være 
dominerende for avgiftene framover

• Man kan kutte enkelte avgifter (for eksempel 
vekt), om man samtidig øker på CO2

• Politikerne er usikre på hva som er lurt å gjøre. De 
trenger råd.  

• … og det vil ikke bli særlig annerledes med en ny 
regjering fra 2021



Kampen fram til nå: Få ned avgiftene!

Neste 10 årene: Hvordan lager vi et godt avgiftssystem?

Dette er en mer krevende situasjon for oss. Skal vi si nei til alle 
endringer? Skal vi si nei til alle økninger? Kan vi akseptere noen 
økninger på ett område, for å få ned avgiftene på andre områder? 
Hva er aller viktigst for oss? Hva er realistisk å få til? 



Hva mener du er det viktigste og mest 
realistiske NAF skal jobbe for de neste 
årene? 
- Jobbe for økte avgifter for elbil? 

- Sitte stille i båten og satse på at bilavgiftene fortsetter å synke? 

- Jobbe for at engangsavgiften forsvinner med elbilen?

- Jobbe pragmatisk for å dreie avgifter fra kjøp og eie til bruk og belastning?

- Kan veiprising være noe å gå videre med? 

- Andre forhold som er viktigere? 
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Veiprising – hva er egentlig det?  
Med NAFs modell er dette selve 
definisjonen av å flytte bilavgiftene
fra kjøp og eie 
til 
bruk og belastning = Mye billigere å kjøpe og eie bil, fordi engangsavgiften 

forsvinner. Billigere nybil gir tryggere og renere bilpark

= Billigere å bruke bil på landevei, fordi 
trafikkforsikringsavgift og veibruksavgiften forsvinner

= Dyrere å bruke bil der det finnes gode 
kollektivalternativer



• En kilometerbasert avgift avhengig av når og hvor du kjører, prisen kan 
variere «fra 7 øre til 7 kroner per km» 

• Satsene varierer med tid og sted: Dyrt å kjøre i by i rushen, billig å kjøre i 
distrikt

• Elbilene belaster også og vil få belastningsavgift

• NAFs forutsetning: Erstatter dagens bilavgifter, personvernsikkert, 
utredning

Veiprising  



Vil veiprising fjerne bompenger? 

▪ Ingen automatikk: Bypakker og veibygging vil kreve store 
statlige bidrag - som ikke finnes i dag - til erstatning for 
bompenger 

▪ Krevende: Vanskelig å se for seg veiprising i tillegg til 
bompenger. 

Status: Avhengig av hva slags løsning det blir – men dette er uklart, fordi 
Stortinget har sagt nei til utredning. 
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Investeringer (vei, 
kollektiv, sykkelveier 
osv.)

Regulering  av trafikk 
inn  i by

NAFs modell for bompenger og veiprising


