2. Bilavgiftene
Hva dreier debatten seg om?
•

Bilavgifter er en sentral finansieringskilde for den norske stat, men det er politisk
uenighet om hvor mye bilavgifter Staten bør ta inn og hvordan avgiftssystemet skal
utformes.

•

Historisk har begrunnelsen for bilavgiftene nærmest utelukkende vært fiskal, men
avgiftene er nå tilpasset slik at de i økende grad også fanger opp andre politiske
mål, som reduksjon i utslippene fra veitrafikken og bedre trafikksikkerhet.

•

Bilprodusentene, bilforhandlerne og forbrukerne (BIL, NAF, NBF) mener
avgiftssystemet kan utformes smartere enn i dag, også om provenyet skal
opprettholdes.

Hva er sakens fakta?
De samlede bilavgiftene ligger som regel et sted mellom 50 og 60 milliarder kroner i året, og
fordeler seg slik:
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Avgiftssystemet har blitt gradvis endret siden 2007. Når det gjelder engangsavgiften er det
innført CO2- og NOX-avgifter, mens effektkomponenten er redusert og fases helt ut i 2017.
CO2-avgiften er progressiv, dvs. at satsene er lavere jo mindre CO2 bilen slipper ut og
negative dersom utslippene er svært lave. Hvor knekkpunktene går, har blitt endret i hvert
statsbudsjett i tråd med den teknologiske utviklingen. I 2011 ble det innført en felles
veibruksavgift.
Dagens avgiftsfritak for elbiler skal stå ut 2020. Videre skal CO2-komponenten i
engangsavgiften økes, være progressiv og vurderes i sammenheng med en reduksjon av
vektkomponenten.10
Endringene forventes å medføre noe lavere inntekter fra engangsavgiften i takt med lavere
utslipp fra bilparken over tid. Lavere gjennomsnittlig engangsavgift medfører sannsynligvis
økt nybilsalg og lavere alder på bilparken.
Høye avgifter er en viktig årsak til at bilparken i Norge er langt eldre enn gjennomsnittet i
Vest-Europa. Mens gjennomsnittlig levealder for en bil i Norge er ca. 10,5 år11, er den drøyt
8,6 år i Europa.
Avgiftssatsene på CO2 i Norge er lang høyere på bil enn alle andre utslippskilder (fly,
fyringsolje, offshore etc.). OECD mener at avgiftsøkninger på drivstoff til veitrafikken er den
dyreste måten Norge kan redusere sine CO2-utslipp på12, og får støtte av
Transportøkonomisk Institutt13.
Transportøkonomisk Institutt har dokumentert at reduksjon av engangsavgiften er uten
sammenligning det mest effektive virkemiddelet for å fremme en mer miljøvennlig bilpark14.
De mener en videreføring og tilstramming i engangsavgiftens CO2-komponent kan halvere
utslippet fra personbiler i løpet av 25-30 år. Allerede nå ser vi at fjerningen av
engangsavgiften for elbiler, og avgiftsrabattene for hybridbiler, har bidratt til at 4 av 10
solgte biler nå er el- eller hybridbiler.15

Hva mener BIL?
•

BIL mener at engangsavgiften på nye biler må ligge på et nivå som gjør det mulig for
bilkjøpere å skaffe seg en sikker og miljøvennlig bil. Dette vil på sikt gi oss en nyere
bilpark som er mer trafikksikker og som har lavere utslipp av CO2, NOx og partikler.

•

BIL har utformet en avgiftspolitikk i samarbeid med NAF og NBF16. Hovedpunktene
er:

10

Regjeringen, 2015.
SSB 2015
12
OECD Environmental Performance Reviews: Norway 2011
13
TØI rapport 1321/2014
14
TØI rapport 1321/2014
15
TØI rapport 1321/2014
16
www.nbf.no/getfile.php/.../Norske%20bilavgifter%20mot%202020.pdf
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•

o Det samlede avgiftsnivået for bil bør reduseres, med vekt på kjøps- og
eieavgiftene
o Ny teknologi må fases inn raskere enn i dag og bør stimuleres gjennom lavere
avgifter. Innfasing av avgifter og moms for nullutslippsbiler kan tidligst
komme i 2020
o Vrakpanten må økes ytterligere
Avgiftene bør i større grad hentes inn på bruk snarere enn kjøp av bil. Politikerne bør
utrede et system for dynamisk veiprising slik at man betaler etter hvor langt man
kjører, hva man kjører, når man kjører, hvor man kjører og så videre. Et slikt system
bør være GPS/GNSS-basert og kan erstatte både bompenger og årsavgift.

Eksempel
•

Risikoen for å dø eller bli alvorlig skadet i trafikken blir halvert dersom du kjører en
ny bil.17 18

•

Gjennomsnittsbilen som kjører på norske veier er 10,5 år gammel og slipper ut cirka
160 gram CO2 per km. Nye 2017-modeller slipper i snitt ut cirka 85 gram CO2 per km.
Dette betyr at gjennomsnittsbilen har et CO2-utlipp som er om lag det dobbelte av
dagens nye biler .
19

•

Nye biler fører også til mindre lokal forurensning. Både svevestøv og NOx-utslipp er
betydelig redusert, og reduseres ytterligere med Euro 6/VI-kravene. Særlig gjelder
det for lastebiler og busser, som slipper ut 90 prosent mindre NOx enn eldre
kjøretøy. Også elbiler, hybridbiler og bensinbiler er positive valg for den lokale
luftkvaliteten.

Oppsummert/Ofte stilte spørsmål
Hva mener BIL om bilavgiftsnivået?
Vi mener at det totale avgiftsnivået på bil vil reduseres, men innretningen på avgiftene er
like viktig. BIL ønsker flere trafikksikre biler med lave utslipp på norske veier som erstatning
for gamle trafikkfarlige og forurensende biler. Per i dag bør CO2- og vektkomponenten få
ligge uendret en stund, da denne må få tid til å virke etter mange justeringer i senere år. På
sikt bør avgiftene i større grad dreies fra kjøp av bil til bruk av bil, helst gjennom et
GPS/GNSS-basert veiprisingssystem.

Tar miljøbevegelsen helt feil når de ønsker sterkere skattelegging av
veitrafikken for å redusere klimautslippene?
Personbilen står for ca. 10 prosent av CO2-utlippene i Norge, og veitrafikken totalt for 20
prosent. Bilindustrien tar miljøansvar, og de siste ti årene er CO2-utlippene fra nye biler blitt
halvert. Bransjen bruker også store ressurser på å utvikle ny teknologi, som elbiler og
17

VG, 2015
DinSide. 2012.
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http://www.ofvas.no/bilsalget/category404.html
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hydrogenbiler. Fire av ti solgte biler var ved inngangen til 2017 helt eller delvis elektrisk
drevne, og denne utviklingen vil forsterkes frem mot 2020.

Hvilke velferdsgoder mener BIL det skal kuttes i for å finansiere
lavere bilavgifter?
Det er helt åpenbart mulig å nå viktige politiske målsettinger innen klima og trafikksikkerhet
raskere enn i dag gjennom å endre avgiftssystemets innretning uten at totalprovenyet går
ned. Hvor mye bilavgiftene skal kuttes med totalt, er et politisk spørsmål som det er
politikerne og ikke BIL som avgjør.

Hvilke andre virkemidler enn lavere avgifter går BIL inn for?
BIL går inn for styrking av kollektivtrafikken og å bygge bedre veier. Det vil være gode bidrag
til reduserte klimagassutslipp og trafikkulykker.
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