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Støre og Vedum varslet elbilmva fra 1.1.2023

Tilskuddsordning opp til 500 000 kroner

To føringer: Skal ikke bli dyrere å lease elbil opptil 500 000 kroner
Skal ikke bli mer lønnsomt å lease enn å eie

Vil ikke instruere ENOVA til tross for lav elbilandel varebil



14.06.22: Forlik regjeringspartiene og SV

Flertallet skroter tilskuddsordning elbil, forliket sier følgende: 

• Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 innføre moms på 
kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner. Momsfritaket skal holdes uendret 
frem til 2025. I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres 
at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes. 

• Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2023 sørge for at 
Enova øker støtten til el-varebiler fra 30 % til 40 % av merkostnaden.



Innramming ???

Det haster å få på plass rammeverket rundt bunnfradragsmodellen

Hva skjer med bruktimporterte biler?

Leasing er komplisert, uansett modell – men komplikasjonene er ulike

BIL og NBF var allerede i dialog med Finansdepartementet om innramming av den planlagte 
tilskuddsordningen for leasing.

Når Stortinget overkjører regjeringen og i stedet velger bunnfradragsmodell, må dette arbeidet restartes. Vi 
er på ballen.



Tidkrevende prosesser

• Endringene i mva-regelverket er et lovarbeid, og må på høring før den sendes 
Stortinget

• Stortingsbehandlingen tar tid (komitebehandling før vedtak, Stortinget har siste 
møtedag før sommeren fredag, trer sammen i oktober)

• ESA-godkjenning



Hva betyr dette for 2023-budsjettet ?

• Vi har bedt om møte med Finansdepartementet før sommeren for å spille inn til 
ordinært budsjett sammen med NAF og NBF

Tema:

1) Innramming bunnfradragsmodell elbil

2) Engangsavgift for ladbare hybrider, diesel- og bensinbiler

3) Varebilmarkedet; elektrifisering og engangsavgift for konvensjonelle varebiler 



Trivsel, mangfold og likestilling



BIL og NBF gjorde den første bransjeundersøkelsen om 
trivsel og arbeidsmiljø noensinne. Hovedfunn er:

• Ledere og medarbeidere i bilbransjen synes å trives!

• Karriere- og kompetanseutviklingsmuligheter er viktig for folk, men vurderes i mindre grad å være til stede 
på arbeidsplassen enn andre trivselsfaktorer

• Særlig aldersgruppen 26-35 er opptatt av kompetanse- og karriereutvikling og opplever at det er noe 
som mangler å arbeidsplassen. Yngre rapporterer også høyere grad av turnoverintensjon

• Tross at kvinner har en tendens til å oppleve noe lavere grad av tilstedeværelse av trivselsfaktorer, synes det 
allikevel å være en tendens til at de har noe lavere turnoverintensjon enn menn

• Økonomiske betingelser, karrieremuligheter og sosialt arbeidsmiljø er de viktigste faktorene som ville 
kunnet påvirke turnoverintensjon hos de som vurderer å bytte arbeidsplass og/eller bransje

• 8,6% rapporterer at de har opplevd mobbing/trakassering de siste 12 månedene og 14,6% rapporterer å ha 
observert det. Det er oftest kolleger eller leder som står bak



Toppmøte på toppen av Munch
Agenda tirsdag 21. juni kl 14-16.30 MUNCH Toppsalen

Fremleggelse trivselsundersøkelse i bilbransjen

• Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund og Ida Krag, Bilimportørenes Landsforening

Panel med toppledere i bilbransjen: Mål og strategi for å fremme mangfold

• Helge Ellingsen, CEO Kverneland Bil // Rita Kristin Broch, Adm. Dir. Volvo Car Norway //Alexander Hørthe, 
Managing Director Polestar Norge // Irene Solstad, Managing Director KIA //Kate Skaug Nilsen, Daglig leder Møller 
Bil, Jessheim//

Min reise i bilbransjen - en samtale om trivsel og mangfold 

• Annelen Kristin Graatrud, Teamleder Bertel O. Steen Brobekk // Sussen Celine Høen-vestrheim, Mekaniker Møller 
Bil // Anette Berve, Forbrukerrådgiver NAF

Strategisk arbeid med mangfold: Inspirasjon fra byggebransjen

• Daniel Kjørberg Siraj, Adm. Dir. OBOS 

• Intro MUNCH med påfølgende mulighet for å besøke utstillingene



Takk for meg! ☺


