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KONKURRANSERETTSLIGE RETNINGSLINJER
Bilimportørenes Landsforening, april 2018

UTDRAG AV 7 REGLER FOR MØTER I BIL:

1. Møter i BIL skal gjennomføres etter en på forhånd fastsatt dagsorden og protokoll som dokumenterer
hva som behandles i alle BILs fora

2. Dagsordener, referater og andre vesentlige dokumenter skal lagres og arkiveres

3. Konfidensiell og/eller konkurransesensitiv informasjon skal ikke diskuteres, eller på andre måter
utveksles

4. I BIL verken inngår eller deltar vi i noen avtale, beslutning eller samordnet opptreden (hverken skriftlig
eller muntlig), diskusjon eller forslag om fordeling av markeder, kunder eller produkter, eller ellers
diskuterer det enkelte medlems individuelle forretningsstrategier

5. Alle deltakere på møter, inkludert i uformelle rammer, har ansvar for at diskusjoner og
informasjonsutveksling holder seg innenfor lovlige rammer

6. Enhver diskusjon eller møteaktivitet som kan tenkes å bryte med denne sjekklisten og/eller
konkurranseretten, skal avbrytes

7. Den enkelte medlemsbedrift har selvstendig ansvar for å innrette seg til og følge det til enhver tid
gjeldende konkurranseregelverk, i tillegg til disse retningslinjene





Innledning

Norge er forpliktet overfor FN til at våre nasjonale utslipp av CO2 fra 
ikke-kvotepliktig sektor skal reduseres med 40 prosent i 2030 
sammenlignet med 2005. 

Transportsektoren står for ca. 20 prosent av de norske CO2-utslippene 
og er således en viktig del av løsningen.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har laget denne mulighetsstudien 
for å se nærmere på den teknologiske utviklingen for nyttekjøretøy sett i 
relasjon til utslipp av klima- og miljøgasser og samtidig hensyntatt de 
økonomiske og praktiske problemstillingene knyttet til kjøretøyenes 
bruksområder.



Oppsummering og konklusjon

Bilimportørenes Landsforening (BIL) ønsker med dette å bidra i den 
norske debatten om klimamål og nullutslipp fra nyttekjøretøyer. 

BIL forholder seg til måltall for dette, satt i gjeldende NTP 2018-2029. 

BIL ønsker å bidra med realitetsorienteringer og synspunkter rundt 
måltallene, som vi anser å være ganske realistiske for de lettere 
kjøretøyene (forbehold for lette varebiler) og for bybusser.
For de tyngre nyttekjøretøyene mener BIL at måltallene er til dels 
svært ambisiøse.

Det er nødvendig å få frem at det trengs stor grad av incentiver både 
til anskaffelser og lade- / fylleinfrastruktur, for å nå målene for 
nyttekjøretøyer, mest for de tyngre kjøretøyene, men også i betydelig 
grad for varebiler.



Norske måltall 

Gjeldende NTP 2018-2029, vedtatt i 2017, setter følgende måltall for CO2-utslipp:

Innen 2025 skal:

alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy

alle nye bybusser være nullutslippskjøretøy, eller bruke biogass

Innen 2030 skal:

nye, tyngre varebiler være nullutslipp

75 prosent av nye langdistansebusser være nullutslipp 

50 prosent av nye lastebiler være nullutslipp

varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet nullutslipp



Tabellen 
sammenfatter BILs
oppfatning av 
mulighetene og 
tidslinjen for 
måloppnåelse for 
de forskjellige 
måltallene i 
gjeldende NTP:

Tidslinje, nye biler: måltall for nullutslipp 2025 / 2030

Kjøretøykategori NTP-mål Antatt utvikling Forutsetning

Lette varebiler 2025 Alle Trolig ikke oppnåelig før i 
2030

Vil kreve incentiver og støtte til 
ladeinfrastruktur

Bybusser 2025
(inkl. biogass)

Alle Oppnåelig Vil kreve incentiver og støtte til 
ladeinfrastruktur

Tyngre varebiler 2030 Alle Antatt oppnåelig Vil kreve kraftige incentiver og støtte til 
ladeinfrastruktur

Langdistansebusser i 2030 75 % Trolig ikke oppnåelig I tillegg til at det vil kreves svært kraftige 
incentiver og støtte til ladeinfrastruktur, 
kommer at det her er utstrakt 
konkurranse fra utenlandske operatører

Lastebiler, 
varedistribusjon 2030

50 % Antatt oppnåelig Vil kreve kraftige incentiver og støtte til 
ladeinfrastruktur

Lastebiler, langtransport 
2030

50 % Trolig ikke oppnåelig I tillegg til at det vil kreves svært kraftige 
incentiver og støtte til ladeinfrastruktur, 
kommer at det her er utstrakt 
konkurranse fra utenlandske operatører

Varedistribusjon i de 
største bysentra 2030

Tilnærmet 
nullutslipp

Oppnåelig Vil kreve incentiver og støtte til 
ladeinfrastruktur



Hvilke incentiver og tiltak kan forsere utviklingen?

Legge mer vekt på dagens alternative drivstoffer: 
Biodrivstoff, HVO, hybridløsninger, LNG (flytende naturgass) og LBG (flytende biogass)

Miks på 50/50 % av LNG og LBG kan gi mer enn 50 % reduksjon av CO2-utslippet

LNG alene vil kunne gi en reduksjon i CO2-utstlippet på ca. 20 % 

Mobile fyllestasjoner (for biogass)

Trolley-løsninger

Ladeinfrastruktur: helt nødvendige oppgraderinger, utvidelser, arealer

Hydrogen: på sikt

Konkurranse mot utenlandske transportører / kabotasje: allerede ulike vilkår
Må kompenseres



Hvilke incentiver og tiltak kan forsere utviklingen?

Virkemidler: Enova-støtte
Støtte til energiledelse

Støtte til energitiltak i landtransport
Fom. august 2019: økt støtte til varebiler og ladere

Støtte til ny energi- og klimateknologi i transport

Støtte til infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester

Støtte til biogass og biodrivstoff

Støtte til ladeinfrastruktur

Støtteordninger / incentiver må antagelig økes vesentlig for å være 
tilstrekkelige til at de norske måltallene kan nås



Prisbildet pr. 2019

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» 20 % 20% 10 % + 2 x Diesel 4 - 5 x Diesel

Langdistansebuss «nullpunkt» 20 % + 20 % + 10 % + 3 x Diesel
/ uvisst

4 - 5 x Diesel / 
uvisst

2-akslet distribusjonsbil
(«18 paller»)

«nullpunkt» 20 % 25 % 50 % 3 x Diesel 4 – 5 x Diesel

3-akslet 
langtransportbil
(trekkvogn)

«nullpunkt» 15 % 25 % 40 % 3 x Diesel 4 - 5 x Diesel



REKRUTTERING

Bransjen har igjen en vanskelig rekrutteringssituasjon

Nedgang i søkere til bilfag;

Bransjens rekrutteringsarbeid tilsvarende viktigere

BIL har økt sitt bidrag til kr. 500.000

Godt samarbeid med NBF

Søkere i 2017 Søkere i 2018 Søkere i 2019

VG2 Kjøretøy 1889 1654 1441  (-24 % på 2 år)

VG2 Bilskade, lakk og 
karosseri

254 214 183  (-28 % på 2 år)



Fokus: 2020

Ny kartlegging
Hypotese: det jobbes ikke så godt som vi tror 

Nye verktøy (for eksempel Bilfag Road Show)
Hypotese: noe konkret vil få ting til å skje

Bransjefokus
Hypotese: bransjen kjenner ikke til eller tar lett på rekrutteringsarbeid i 
opplæringskontorene

Ungdomsskole er målgruppen
Hypotese: vi må nå ungdommen før de velger 

Skade-/lakkfaget i sentrum
Hypotese: vår største utfordring 



Rådgiverforum Arendal 2019

380 rådgivere fra hele landet

Bilfag med egen stand

Mange gode samtaler

Egen «Yrkesfags-timen» i plenum

Videreføring Skien, Telemark 2020



Bilfag Road Show

Bilfag-showet kommer til ungdomsskolen lokalt, 8. - 10. trinn

Legges inn som et aktivitetstilbud under utdanningsvalg

Innhold: Ulike «Test ditt bilfag» som skal fenge ungdommer 

Rigg på lastebil lages med detaljerte veiledninger / menyer

Ansvar: opplæringskontor / bransje i region.

Stort ønske både fra lokal bilbransje, forhandlere, rådgivere og 
opplæringskontorer

Brukeravgift  



Bilfag Road Show
VR 360°



MYNDIGHETSSAKER

Registreringssaken fra sist vår / sommer oppsummert

Fartsskriversaken oppsummert

PKK: opplæring av tungbilkontrollører?

Revisjon av verkstedforskriften

Omorganisering av SVV / trafikkstasjoner

Høringer



Myndighetssaker

Registreringssaken: kort oppsummering / status
Pr. september: problemet løst? 

18 saker i kø og 1 dags ventetid ved TS0
7 virkedagers ventetid i hall etter ordinær TS0-behandling

Fartsskriversaken: kort oppsummering / status
Unntak fra kravet om «smart» fartsskriver til 15. oktober 2019
Unntak for krav om førstegangskalibrering til 15. oktober 2019
Unntak for biler bestilt/kjøpt av transportør før 15. juni 2019 og som første gang 
registreres fra og med 16. oktober til og med 31. desember 2019.
Unntaket gjelder kun kjøretøy som skal utføre nasjonal transport i Norge

SD søkt ESA om generell aksept; ikke hørt noe om utfall
VD laget info-skriv på engelsk; ligge i bilen



Revisjon av verkstedforskriften

Møte i Vegdirektoratet om revisjon av verkstedforskriften 24.10.2019

Status, hovedinnhold, rammer, veivalg og sentrale beslutninger i revisjonsarbeidet så langt

Ikrafttreden: 1.7.2020 (?)

§1 - Grunnkravet i verkstedforskriften forsterkes
(«Alt reparasjons-, vedlikeholds- ombyggings-, oppbyggings- og påbyggingsarbeid på kjøretøy skal foretas 
på forsvarlig måte av kompetent person»)

§ 2: fabrikantens anvisninger;
Diskusjon fra SjekkPunkt, ABL og Bilglassgruppen

(Men, ABL: «Fabrikkens anvisninger må følges; også pga. sensorer osv.»)

Opp til verkstedet hvilket arbeid det vil tilby.

VD går ikke for egen elbilkategori, men kanskje egne krav til dem som jobber med høyenergibatterier.

Bilskadeverksted forsvinner; erstattes av Skadeverkst. 01: mindre/enkle skader, og 02: omfattende skader.

BIL opprette arbeidsgruppe for kommende høring



Omorganisering SVV / nedleggelse av 
trafikkstasjoner

- VD desentraliseres

- Trafikkstasjoner legges ned
Fra 44 til 30 for hallkontroll av 
tunge kjt.

+ Digitalisering

+ Privatisering (?)

BILs innspill:
Ikke vise ny lastebil / buss

Nedleggelse av trafikkstasjoner 
/ funksjoner

Privatisere årlig ADR-kontroll

Vektendring



Ny tjenestemodell i SVV –
effektivisering av TK-området





BILs
innspill:



Nedlegging av trafikkstasjoner

Opprinnelig forslag: fra 44 til 30 stk. med hallkontroll av tungt

Men: Samferdselsdepartementet har sendt forslaget i retur og gitt 
Vegdirektoratet tilleggsoppdrag med frist 1. november for å levere 
revidert forslag til tjenestestruktur.

BIL har stilt spørsmål, men så langt fått til svar: «Vi jobber nå med dette 
og vi vet ikke hvordan fremtidig tjenestestruktur vil se ut før vi har fått en 
godkjenning eller vedtak i SD.»





Viktige, kommende høringer:

* Revisjon av verkstedforskriften
BIL opprette arbeidsgruppe for kommende høring

* Nye læreplaner
BILs læreplangruppe har, etter heldags arbeidsmøte, besvart 
«innledende» høringsforslag
Detaljerte læreplaner ventes på høring rundt årsskiftet

Aktivere samme læreplangruppe: Ove Sveen, Alexander Heiskel, Jan Ove 
Kaarbø, Ivar Røed og Tore Lillemork

HØRINGER



1430: Vegdirektoratet v/ Espen Andersson m.fl.:

Sentral dokumentgodkjenning / effektivisering av 
enkeltgodkjenning;
Oppsummering av vårens og sommerens registreringsproblemer
Hva har man lært, hvordan unngå gjentagelser osv.

Ny bilforskrift

Ny organisering av Statens vegvesen; f.eks. blir Trafikant- og 
kjøretøyavdelingen en ny divisjon, ledet av Espen Andersson og 
lokalisert i Drammen

Evt. annet fra SVV



Andre myndighetssaker?

Andre saker?




