
BILs arbeid –

dagens og fremtidens bilavgifter



Bærekraftige bilavgifter -
2025



Ny regjeringsplattform 2019 (Granavolden)

• Nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen av 

engangsavgiften forsterkes.

• Fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-

og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter tilsvarende. 

• Videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i 

hele perioden for å nå 2025-målene. 

• Redusere bompengene med 1 mrd. og innføre skattefradrag ved høye utgifter

• Starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025.



Debatten om morgendagens avgiftssystem i gang



Bompenger begynner å bli et politisk problem



Datatilsynet sier ok til veiprising

Aftenposten
08.01.19



BIL, NAF og NBF utreder veiprising



OEs rapport belyser

Veiprising som erstatning for:

- bruksavgiftene

- bruks- + kjøpsavgifter

Effekter :

- endringer i bruk (adferdsendring)

- konsekvenser for bransjen

- konsekvensen for forbrukerne



Veiprising KAN være fremtidens avgiftssystem

Bruksavgifter

- Bompenger

- Veibruksavgift

- Trafikkforsikringsavgift 

Kjøpsavgift

- Engangsavgift



Viktig med en grundig utredning 

Veipolitiske 
Målsettinger

Klima, miljø, kø, by – land,
Trafikksikkerhet etc.

Konsekvenser for staten 
(proveny)

Nivå, overgangsordninger

Konsekvenser for 
forbruker (sosial             

rettferdighet)
Sosial rettferdighet

Oversiktlig system

Konsekvenser for 
bransjen

Forutsigbare rammevilkår,

kjøp, bruk

Personvern
Datatilsynet, folks aksept



Finansdepartementet:

BILs høringssvar:

Bærekraftige bilavgifter 2025 –

Invitasjon til skriftlige innspill

Frist: 20. juni 2019



Perspektivmeldingens (2017) fremskrivning av 
bilavgiftene, gitt dagens system



Bærekraftig proveny

Statens samlede inntekter fra bilrelaterte særavgifter skal 
opprettholdes om lag på dagens nivå:

2017: 2019:

Engangsavgift 10 900 8 000 estimat

Trafikkforsikringsavgift 7 400 7 200 estimat

Drivstoffavgifter 9 300 8 800 estimat

Omregistreringsavgift

Vektårsavgift

Mva elbiler 0 0



FIN vil ha svar på to spørsmål:

Hvilke prinsipper bør legges til grunn for et fremtidig bærekraftig 
bilavgiftssystem, dvs et bilavgiftssystem som er bærekraftig med hensyn til 
både proveny og miljø i en situasjon hvor alle nye personbiler og varebiler 
er nullutslippskjøretøy og hvor konvensjonelle bensin- og dieselbiler 
gradvis fases ut av bilparken

Hvilke prinsipper bør legges til grunn for overgangen fra dagens 
bilavgiftssystem til et fremtidig bærekraftig bilavgiftssystem



Prinsipp: GNSS basert veiprising

Kjøpsavgifter

Bruksavgifter

BIL mener:
Et veiprisingssystem er et omfattende og komplisert system som må 
grundig utredes før man kan konkludere. Et flertall i  styret ønsker en 
engangsavgift separat fra et eventuelt veiprisingssystem og at 
bompenger inngår som en del av veiprisingen



Forankring blant medlemmene 2019 -
veiprising

Høring veiprising Stortingets transportkomite, 8.1.

Strategigruppemøet , 18.1.

Møte Høyre, veiprising, 4.2.

Styremøte, 14.3.

Strategigruppemøte, 5.4.

Styremøte + medlemsmøte, 11.4.

Styremøte, 6.5.

Strategigruppemøte, 10.5.

Styremøte, 27.5.

Strategigruppemøte, 7.6.



Strategidokument tungvogngruppen (TVG)



Nye miljø og utslippskrav

Veiprising for TVG

Ny NTP

Reeksport/refusjon for vrakpant

Framsnakking av TVG/bransjen

Møte i TVG
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To spørsmål er trolig avgjørende nå

Ny NTP/
Nye 

utslippskrav

GNNS-
system/

veiprising



Måltall for utslipp 

Transportformer (vei, bane, sjø)

Hvilke veier skal bygges og hvordan skal de 
finansieres?

Skal vedtas våren 2021

Ny NTP 2022 - 33 



Dagens måltall –
hva mener vi om dette i ny NTP? 

«Innen 2030 skal:

alle nye tyngre varebiler,

75 prosent av nye langdistansebusser, og 

50 prosent av nye lastebiler være
nullutslippskjøretøy»

«Varedistribusjon i de største bysentra skal
tilnærmet være nullutslipp.» 



Vei/sjø/bane Nye 
veier/finansiering

Hva skal BIL mene om disse spørsmålene?



Vista Analyse utreder nå GNSS-prising 

på oppdrag av Finansdepartementet

Utredningen trolig klar før sommeren

Regjeringen følger opp Grønn skattekommisjon

GNSS-basert veiprising for TVG



Behov for å framsnakke tungbilbransjen



Strategidokument TVG

«Grønn» teknologi og nyttekjøretøy

Hva finnes og hva kommer?

Hvor fort går utviklingen?

Hva vil ny teknologi koste?



Hva koster ny teknologi?

Anslagene for merinvesteringskostnad for gass (komprimert og flytende) samt hybrid drivlinje er basert på 
anonymiserte pristilbud og/eller beregnet ut fra slike. De angir estimert nivå på merinvesteringskostnad i forhold til 
tradisjonell diesel. Prisanslagene er ikke bindende og/eller normerende, men er basert på veiledende priser. 

Anslagene for merinvesteringskostnad for 
batterielektrisk og hydrogenelektrisk er 
teoretiske anslag. 

Priseksempel

Type kjøretøy              

Diesel Gass,
komprimert

Gass,
flytende

Hybrid
(Diesel / el)

Batteri-
elektrisk

Hydrogen-
elektrisk

Bybuss «nullpunkt» +/- 18 % +/- 20% +/- 12 % Ca. 2 x Diesel Ca. 4 - 5 x Diesel

Langdistansebuss «nullpunkt» 18 % + 20 % + 12 % + Ca. 3 x Diesel
/ uvisst

Ca. 4 - 5 x Diesel / 
uvisst

2-akslet distribusjonsbil
(«18 paller»)

«nullpunkt» +/- 20 % +/- 25 % +/- 50 % Ca. 3 x Diesel Ca. 4 – 5 x Diesel

3-akslet langtransportbil
(trekkvogn)

«nullpunkt» +/- 16 % +/- 22 % +/- 42 % Ca. 3 x Diesel Ca. 4 - 5 x Diesel



32.5 %

Fossilt drevne 

biler

67,4 %

Ladbare biler + 

hybrid

Nybilsalget pr drivlinje – 05/2019
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5. Airbag-kampanjen; status / hva bør evt. gjøres videre

Tatt opp med VD og DSB i 2017
Brev fra BIL: se neste bilde

Svar fra VD : ------- « -------

RAPEX-møte hos DSB 1.11.2017

Lagt ut her: https://www.farligeprodukter.no/produkt/100051

Nytt brev fra BIL 14. mai 2019

Info til biloppsamlere?

https://www.farligeprodukter.no/produkt/100051





