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En politisk høst på høygir

13.sept: De rødgrønne vinner valget

23.sept: Sonderinger Hurdal. Ap, Sp, SV

30.sept: Forhandlinger Hurdal. Ap, Sp

12.okt: H/V/KrF-regj. presenterer forslag til Statsbudsjett 2022 – og ber om avskjed

13.okt: Støre og Vedum presenterer Hurdalerklæringen

14.okt: Statsminister Støre presenterer mannskapet sitt på Slottsplassen

8.nov: Finansminister Vedum legger frem regjeringens endringer til budsjettforslaget

De neste ukene: Forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget

26.nov: Frist for Finansinnstillingen (budsjettenighet) i Stortinget. Kan bli skjøvet på.

2.des: Budsjettet vedtas. Kan bli skjøvet på



Overordnede politiske utfordringer

• Et nytt politisk flertall. Summen av hva V og FrP har kunnet 
enes om har tjent bransjen godt.  

• Staten vil ha inntekter fra bilavgifter - og stadig flere elbiler gir 
stadig lavere proveny

• 2025-målet (og 2030-målene) nærmer seg

• Utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy

• Fremtidens bilavgiftssystem



Avskjedsgaven fra Solberg og Sanner del1

Viderefører mvafritaket for elbiler i 2022!

Frys i avgiftene for varebiler – kun inflasjonsjustering.

Viktig gjennomslag etter mange år med store økninger 



Avskjedsgaven fra Solberg og Sanner del2

Kraftig avgiftsskjerpelse for ladbare hybrider

Vektfradrag ned fra 23 til 25 prosent, rekkeviddekravet opp fra 50 til100 km

Ekstraordinær leveringssituasjon gjør at mellom 15 000 og 20 000

forbrukere har bestilt biler som først blir levert over nyttår,

med 40 000 til 80 000 kroner i avgiftspåslag. 

35% økning i CO2 komponenten i engangsavgiften (2 laveste trinn)

40% økning av CO2 komponenten i drivstoffavgiftene (+ ca 41 øre)

Ingen endring av vrakpanten

Full omreg. avgift og trafikkforsikringsavgift for elbiler



BILs innspill til 2022-budsjett/tilleggsprop

Opprettholde mva-fritak for elbiler i 2022, i tråd med ESA-godkjenning
Veldig mange inngåtte kontrakter i 2021 som først blir levert i 2022, dessuten mange tilpassinger som må 
gjøres i leasingavtaler, regnskapssystmer mv. 

Rekkeviddekravet for ladbare hybrider reduseres til 75 km
Kun en modell på markedet med 100 km, før ladeinfrastruktur finnes over hele landet, må ladbare hybrider 
være et reelt alternativ 

Avgiftsendringen for ladbare kan først tre i effekt 1.7
Ca 10.000 inngåtte kontrakter i 2021 blir først levert i 2022, får en uforutsett utgift på 40 – 80.000,-



Tilleggsproposisjonen 8.11.21

Støre og Vedum viderefører Solberg-regjeringens bilpolitikk:

Beholder mva-fritaket og innskjerpelsene for ladbare hybrider

Ett unntak:

Elbilfordelene i firmabilbeskatningen fjernes.

Mandag legger SV frem sitt alternative statsbudsjett, så begynner 
budsjettforhandlingene på Stortinget.



Elbilmva og fremtidens bilavgiftssystem

Innfasing av mva med bunnfradrag på 600 000 kr i partiprogram 
og regjeringsplattform

Mest sannsynlig fra 1.1.2023, men kan også komme i RNB. 
Mange spm må være avklart (leasing, bruktimport, mm)

Fremtidens bilavgiftssystem må være langsiktig og forutsigbart. 
BIL skal ha en hånd på rattet når det utformes!



TAKK FOR MEG!


