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Útdráttur 

Fjölbreytni orkugjafa á bílamarkaði hefur aukist með tilkomu rafbíla og annarra vistvænni 

ökutækja heldur en hefðbundnar bensín- og dísilbifreiðar. Frá árinu 2010 hefur 

útbreiðslan aukist alþjóðlega eftir að fjöldaframleiðsla hófst á rafbílum byggt á nýrri 

rafhlöðutækni með meiri afköst en áður. Á Íslandi hefur sala rafbíla aukist samfellt frá 

árinu 2011 eftir að hagrænir hvatar stjórnvalda fyrir vistvænar bifreiðar voru innleiddir. 

Þeir fólu meðal annars í sér undanþágu frá vörugjöldum við innflutning vistvænna bifreiða 

og afslátt af virðisaukaskatti. Stjórnvöld landa hafa beitt aðgerðum af þessum toga til að 

styðja við innleiðingu umhverfisvænni orkugjafa í vegasamgöngum og gera vistvæn 

ökutæki að samkeppnishæfari valkosti fyrir neytendur gagnvart mengandi bifreiðum sem 

nota jarðefnaeldsneyti. Hagrænir hvatar stjórnvalda eru af ýmsum toga, ýmist 

fjárhagslegir eða óbeinn stuðningur, og getur beiting þeirra haft mismunandi afleiðingar 

fyrir ólíka hópa samfélagsins. Parísarsáttmálinn og aðrar alþjóðlegar aðgerðaráætlanir 

kveða á um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá vegasamgöngum. Ísland er 

þátttakandi í sáttmálanum og samþykkti ríkisstjórn Íslands nýverið aðgerðaráætlun í 

loftslagsmálum fyrir árin 2018-2030. Þar er meðal annars lagt til að eftir árið 2030 verði 

nýskráningar bifreiða sem eingöngu nota jarðefnaeldsneyti óheimilar og stefnt yrði á 

kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Hlutfall rafmagns- og tengiltvinnbifreiða af nýskráðum 

bifreiðum á Íslandi hefur aukist hratt síðustu ár en þrátt fyrir það er hluti þeirra af 

heildarbílaflota Íslendinga aðeins um 2%. Einungis Norðmenn standa Íslendingum þar 

framar en þeir eru ótvíræðir leiðtogar rafbílavæðingarinnar á heimsvísu. Árið 2018 voru 

um 50% af nýskráðum bifreiðum í Noregi annaðhvort rafmagns- eða tengiltvinnbifreiðar. 

Þann árangur má helst rekja til umfangsmikilla hagrænna hvata fyrir vistvænar bifreiðar, 

samhliða fjárfestingu í innviðum fyrir nýja tækni, sem ná aftur til ársins 1990. 

Í ritgerðinni er fjallað um aðgerðir stjórnvalda til að styðja innleiðingu vistvænna 

ökutækja og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá vegasamgöngum. Útblástur 

bifreiða veldur samfélaginu neikvæðum ytri áhrifum og er skattlagður í flestum löndum. 

Flokka má aðgerðir stjórnvalda eftir þeim stýritækjum sem hægt er að beita og er 

skattakerfið er eitt af þeim. Árangur aðgerðanna er skoðaður út frá ýmsum viðmiðum líkt 
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og skráningarfjölda vistvænna ökutækja, samdrætti í koltvísýringslosun, þjóðhagslegum 

áhrifum og kostnaði. Ýmsar hagfræðilegar kenningar lýsa því hvernig útbreiðsla 

tækninýjunga í samgöngum á sér stað í samfélögum. Hraði útbreiðslunnar er bæði háður 

eiginleikum einstaklinga sem tileinka sér nýja tækni og hvernig samspil 

markaðsþátttakenda setur þrýsting á regluverkið til að skapa grundvöll fyrir innleiðingu 

nýrrar tækni og gera hana sjálfbæra. 

Fjallað er um markmið stjórnvalda á Íslandi fyrir orkuskipti í samgöngum og er rakin 

þróun hagrænna hvata fyrir vistvænar bifreiðar til ársins 2011 þegar löggjöf um vörugjöld 

bifreiða var breytt. Við upphaf árs 2019 tóku í gildi ný lög um vörugjöld bifreiða sem leggur 

grundvöll að skattaumgjörð ökutækja og eldsneytis til framtíðar með áherslu á 

innleiðingu vistvænna fararkosta. Lagt er mat á þjóðhagsleg áhrif aðgerðanna sérstaklega 

í ljósi sérstöðu Íslands þegar kemur að hreinum og endurnýjanlegum orkugjöfum. Líftími 

bifreiða getur verið á annan tug ára og felur hröð innleiðing í sér meiri ábata til framtíðar. 

Til samanburðar er árangur í öðrum löndum skoðaður þar sem stjórnvöld hafa beitt 

hagrænum hvötum við innleiðingu vistvænna ökutækja. Í Noregi, Hollandi og Danmörku 

voru skattalegir hvatar innleiddir snemma í samanburði við önnur lönd. Eftir árið 2015 

voru breytingar gerðar á umfangi þeirra í Hollandi og Danmörku með tilheyrandi áhrifum 

á nýskráningar vistvænna ökutækja. Í Noregi var hvötunum haldið óbreyttum og jókst 

fjöldi nýskráninga samfellt en í Danmörku var skattlagning jöfnuð á allar bifreiðar sem dró 

úr nýskráningum rafbíla en jók nýskráningar bensín- og dísilbifreiða. Hollendingar breyttu 

skattaumgjörð sinni á þann veg að eftir árið 2015 voru tengintvinnbifreiðar ekki lengur 

undanþægar vörugjöldum en kolefnishlutlausar bifreiðar, eins og rafbílar, voru það enn. 

Nýskráningar rafbíla jukust en nýskráningar tengiltvinnbifreiða snarlækkuðu. Af reynslu 

þjóðanna má álykta að beiting stjórnvalda á hagrænum hvötum er mikilvæg til að styðja 

við innleiðingu vistvænna ökutækja og að snemmbúið afnám þeirra getur haft miklar 

afleiðingar fyrir sölu slíkra bifreiða. 
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1  Inngangur 

Umræðan um loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar af mannavöldum hefur aukist á síðustu 

árum. Afleiðingar þeirra eru m.a. vaxandi meðalhitastig jarðar, breytingar í 

sjávarstraumum og öfgakenndara veðurfar. Alþjóðlegur starfshópur Sameinuðu 

þjóðanna lagði mat á þessar hættur í nýlegri skýrslu (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, 2018). Þar segir að nauðsynlegt sé að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 

45% fyrir árið 2030 til þess að halda hlýnun jarðar innan 1,5 gráðum. Hækkun umfram 

það gæti hafi gífurleg áhrif á heimsbyggðina alla með aukinni tíðni flóða, hitabylgja, 

þurrka, og skógarelda.  

Alþjóðlegir sáttmálar, eins og Parísarsáttmálinn, fjalla um stefnumörkun stjórnvalda í 

samdrætti á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL). Vegasamgöngur eiga stóran hlut í 

heildarlosuninni og eru langtímamarkmið stjórnvalda að draga úr notkun 

brunahreyfilsbifreiða og innleiða vistvænar bifreiðar þeirra í stað. Markmiðin eru háleit 

og því þarf að skoða með hvaða hætti stjórnvöld geta beitt sér til að til stýra þróuninni í 

rétta átt. Langtímamarkmið í orkunotkun heimsins er tvíþætt, að draga úr almennri 

orkuþörf og framleiða nauðsynlega orku með sem minnstri kolefnislosun. Á heimsvísu eru 

Íslendingar framarlega á því sviði þar sem raforka er framleidd úr endurnýjanlegum 

orkugjöfum, eins og vatnsorku. Aðstæðurnar veita Íslendingum ákveðið forskot á aðrar 

þjóðir sem þurfa að auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í raforkuframleiðslu sinni 

til að uppfylla kröfur Parísarsáttmálans ásamt því að draga úr losun GHL frá 

vegasamgöngum.  

Hafa þarf í huga að losun GHL frá bifreiðum yfir líftíma þeirra er þríþætt. Í fyrsta lagi 

stafar mengun af framleiðsluferli bifreiða við notkun aðfanga og framleiðslu þeirra. Engin 

bílaframleiðsla á sér stað á Íslandi og eru allar bifreiðar innfluttar. Reglustýring á 

framleiðslu bifreiða er því í höndum alþjóðlegs regluverks. Í öðru lagi menga bifreiðar við 

notkun í samfélaginu og er umfangsmesti þátturinn yfir líftíma þeirra. Mengun við notkun 

brunahreyfilsbifreiða eykst bæði með fjölda bifreiða í umferð og heildarfjölda ekinna 

kílómetra. Notkun rafbíla er kolefnishlutlaus en í því samhengi skiptir uppruni raforkunnar 

höfuðmáli. Í þriðja lagi stafar mengun af förgun eldri bifreiða þegar líftími þeirra lýkur. 
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Losun GHL við framleiðslu og förgun bifreiða er hverfandi í samanburði við þá losun sem 

hlýst af notkun brunahreyfilsbifreiða yfir líftíma þeirra. Í löndum þar sem raforka er 

framleidd úr mengandi orkugjöfum, eins og kolum eða bruna jarðefnaeldsneytis, má 

draga í efa þau jákvæðu áhrif sem aukin notkun rafbíla hefur á samdrátt losunar GHL frá 

vegasamgöngum. Innan ríkja Evrópusambandsins er aðeins 30% af raforku framleidd úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum en var 20,4% árið 2010 (Agora Energiewende & Sandbag, 

2018). 

Framleiðslukostnaður rafbíla hefur lækkað síðustu ár í kjölfar tækniþróunar og 

aukinnar framleiðslu litíum rafhlaðna. Kostnaðurinn er ennþá hár í samanburði við 

framleiðslu hefðbundinna brunahreyfilsbifreiða og því er kaupverð rafbíla hærra fyrir 

vikið. Stærðarhagkvæmni í framleiðslu mun á endanum lækka framleiðslukostnað rafbíla 

og stefna bílaframleiðendur í auknum mæli á fjöldaframleiðslu þeirra vegna strangari 

krafa um útblástur nýrra bifreiða. Kenningar um útbreiðslu tækninýjunga í samfélagi lýsa 

því hvernig fólk aðlagast nýrri hugmynd, hegðun eða vöru.  Innleiðing tækninýjunga gerist 

ekki samstundis þar sem sumt fólk er viljugra til að taka upp nýja hugmynd eða vöru. Í 

löndum þar sem stjórnvöld hafa beitt hagrænum hvötum við innleiðingu vistvænna 

ökutækja hefur náðst árangur í útbreiðslu rafbíla. Bjerkan & Nørbech (2016) röktu 

árangur Norðmanna í sölu á rafmagns- og tengiltvinnbifreiðum til  umfangsmikilla 

hagrænna hvata. Undanþága frá vörugjöldum og virðisaukaskatti væru þar mikilvægastir 

fyrir ákvörðunartöku neytenda. 

Hér á eftir verður fjallað um aðgerðir stjórnvalda til að hvetja til notkunar á vistvænum 

ökutækjum í stað hinna hefðbundnu brunahreyfilsbifreiða með hagrænum hvötum. 

Aðgerðirnar snúast að mestu um breytingar á skattaumgjörð og regluverki sem hefur áhrif 

á hlutfallslegan kostnað við kaup og rekstur vistvænna bifreiða gagnvart mengandi 

brunahreyfilsbifreiðum. Ásamt hvatastýringu felast aðgerðir stjórnvalda í stýringu á 

skipulagsumgjörð eins og uppbyggingu innviða fyrir nýja tækni. Skoða þarf hagkvæmni 

aðgerðanna við að ná yfirlýsum markmiðum út frá heildarkostnaði og þjóðhagslegum 

ávinningi samfélagsins við þær. Hröð innleiðing skilar ótvírætt meiri ábata til lengri tíma 

sökum tregðu í endurnýjun bifreiða. Hér á eftir verður þróun hagrænna hvata á Íslandi 

skoðuð og árangur við innleiðingu vistvænna bifreiða borinn saman við önnur lönd sem 

hafa beitt sambærilegum aðgerðum, eins og Noregur, Holland og Danmörk. 



 

13 

2 Samfélagslegur vandi útblásturs bifreiða 

Þátttaka ýmissa landa í alþjóðlegum aðgerðum, eins og Kyotó bókuninni og 

Parísarsáttmálanum, snúast um stefnumótun í samdrætti á losun gróðurhúsalofttegunda 

(GHL) innan ákveðins tímaramma. Draga þarf stórlega úr losun GHL, m.a. frá bifreiðum, 

til þess að hækkun meðalhita jarðarinnar fari ekki umfram 2 gráður (Santos, 2017). Tvær 

stærstu áskoranirnar við að ná því markmiði hefur hingað til verið skortur á alþjóðlega 

bindandi samningi og hár hlutfallslegur kostnaður við umhverfisvænni bifreiðar og tækni. 

Parísarsáttmálinn, sem allar þjóðir heims skrifuðu undir fyrir utan Bandaríkin, tekur á 

báðum áskorunum. Annars vegar með því að skuldbinda lönd til að draga úr losun GHL og 

verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2050. Hins vegar felur samkomulagið í sér að stjórnvöld 

innleiði umhverfisskatta og niðurgreiðslur til að breyta hlutfallslegum kostnaði og ábata 

við umhverfisvænar bifreiðar. Hagrænar aðgerðir stjórnvalda með vistvænni áherslu í 

skattlagningu og regluverki, ásamt fjárfestingum í innviðum fyrir nýja tækni, spila stórt 

hlutverk í að ná settum markmiðum. 

Stærsti hluti bifreiða á jörðinni gengur fyrir jarðefnaeldsneyti og gefa frá sér skaðlegar 

lofttegundir við notkun eins og til dæmis koltvíoxíð (CO2), nituroxíð (NOx) og sótagnir. 

Jonson, o.fl. (2017) sýndu fram á marktæk neikvæð áhrif NOx útblásturs á heilsu fólks sem 

rekja má til staðbundinnar mengunar frá umferð líkt og við fjölfarna vegi. Fram til síðustu 

ára var almennt talið að dísilknúnar fólksbifreiðar væru umhverfisvænni kostur en 

bensínknúnar bifreiðar þar sem þær væru eyðslugrennri og losuðu minna magn af 

koltvíoxíð í andrúmsloftið við notkun. Fontaras & Samaras (2007) bentu á jákvæð áhrif 

aukinnar sölu dísilbifreiða á markmið stjórnvalda um lækkun meðallosunar koltvíoxíðs 

nýrra bifreiða. Stjórnvöld lögðu lægri gjöld á dísil á þeim forsendum og sala dísilbifreiða 

jókst í Evrópu á síðustu tveimur áratugum. Síðar kom í ljós að þrátt fyrir minni 

koltvíoxíðlosun dísilbifreiða við notkun var á þeim tíma ekki gert ráð fyrir skaðlegum 

áhrifum NOx og sótagna á heilsu og umhverfi. Þetta sýnir öfugar afleiðingar sem aðgerðir 

geta haft þegar stjórnvöld taka afstöðu til einnar tækni umfram aðra.  

Notkun bifreiða sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti veldur mengun og er dæmi um 

neikvæð ytri áhrif sem hefur kostnað í för með sér fyrir samfélagið. Síðustu áratugi hafa 

þau ytri áhrif ekki verið verðlögð í samræmi við umfang sitt sem hefur leitt til allrataps 

fyrir samfélagið. Mengunarvaldarnir hafa ekki greitt fyrir mengun sína til fulls og þ.a.l. 
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hefur hvatinn til að draga úr henni verið í lágmarki. Einnig stafa ytri áhrif af umferð 

brunahreyfilsbifreiða og hluti þeirra ytri áhrifa er í formi viðbótareyðslu og mengunar með 

tilheyrandi kostnaði yfir samfélagið.  Í því samhengi hefur umræðan um að takmarka, eða 

banna, bifreiðar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti hafa náð fótfestu á alþjóðavettvangi 

og hafa stórborgir eins og París, Madríd, Aþena og Mexíkóborg hafa tilkynnt um aðgerðir 

til að banna dísilbifreiðir á sínum götum fyrir árið 2025 (Harvey, 2016) 

2.1 Ytri áhrif mengunar frá vegasamgöngum 

Losun GHL vegna bifreiða er dæmi um markaðsbrest þar sem samfélagslegi kostnaðurinn 

við losun er borinn af samfélaginu í heild. Erfitt er að meta til fjár samfélagslegan kostnað 

við losunina og hafa ýmis líkön  verið þróuð til þess mæla langtímaáhrifin sem eitt tonn af 

koltvísýringslosun veldur samfélaginu á ári. Umhverfismálastofnun Bandaríkjanna 

(Congressional Budget Office, 2012) metur samfélagslegan kostnað við losun koltvíoxíðs 

$12 - $123 fyrir hvert tonn af koltvíoxíðlosun fram til ársins 2020. Útreikningurinn eru 

háður ýmsum breytum eins og framtíðarkostnaði sem hækkun sjávarmáls veldur, 

hagvexti, mannfjölda o.fl. Banzhaf (2010) bendir á að samdráttur á losun 

gróðurhúsalofttegunda hefur jákvæð áhrif á þá tekjulægri þar sem almennt séð hefur 

mengun hlutfallslega meiri afleiðingar fyrir þá hópa þar sem hverfi þeirra eru að jafnaði 

mengunarmeiri.  

Vandi stafar af vaxandi fjölda bifreiða í umferð, fjölda keyrðra kílómetra og hlutverki 

bifreiða í nútímalífstíl. Mikið magn af útblæstri á afmörkuðu svæði er heilsuskaðlegt og 

getur verið bundið við ákveðinn tíma dags þegar umferð er mest. Þess vegna getur skipt 

máli hvar og hvenær útblásturinn á sér stað. 

2.1.1 Hreyfanleiki mengunarvaldanna 

Aðgerðir stjórnvalda til að draga úr mengun af völdum hreyfanlegra þátta, eins og 

bifreiða, krefst annarra nálgana heldur en fyrir staðbundna þætti sem eru fastir fyrir. 

Hreyfanleiki mengunarvaldanna veldur því að erfiðara reynist að mæla uppsprettu 

mengunarinnar út af tímabundinni staðsetningu þeirra. Almennt er auðvelt að mæla og 

verðleggja mengun frá verksmiðjum, t.d. með mengunarkvótum. Vandinn verður heldur 

flóknari þegar mengunarvaldurinn er hreyfanlegur og ekkert þak er á heildarútblæstri 

þeirra svo með auknum fjölda ekinna kílómetra eykst útblásturinn í beinu hlutfalli.  
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Aðgerðir stjórnvalda beinast að þeim aðilum sem geta haft áhrif á mengun frá 

hreyfanlegum þáttum, eins og bílaframleiðendur eða ökumenn. Jafnvel þótt mengandi 

bifreiðar séu margar þá eru bílaframleiðendur fáir og því er að mörgu leyti einfaldara að 

hafa áhrif á framboðshliðina. Áhrif á framboðshliðina snýr að því að draga út 

koltvíoxíðlosun á hvern keyrðan kílómetra fyrir ákveðna bílgerð og hefur virkað vel í þeim 

tilgangi, t.d. með alþjóðlegum útblásturstöðlum. Erfiðara hefur reynst að beita þeim 

aðgerðum til að draga úr heildarútblæstri bílaflotans þar sem fjöldi ekinna kílómetra hefur 

aukist með stækkandi bílaflota. Einnig þarf að taka tillit til þess að ökumaðurinn hefur val 

um það hvernig bifreið hann ekur, hvort sem það sé stærð bifreiðarinnar eða orkugjafinn 

sem hún gengur fyrir. Áhrif á eftirspurnarhliðina getur stýrt því hvernig bílgerð 

ökumaðurinn velur, jafnvel þótt fjöldi keyrðra kílómetra sé óbreyttur, og stuðlað að 

breyttri samsetningu bílaflotans yfir tíma. Slíkar aðgerðir fela yfirleitt í sér breytta 

skattaumgjörð sem tekur mið af þeim raunverulega kostnaði sem val ökumanna á 

ferðamáta valda samfélaginu. 

2.1.2 Umferð og allratap við notkun brunahreyfilsbifreiða 

Meirihluti bifreiða í umferð losa skaðlegar lofttegundir við notkun. Kostnaður 

samfélagsins við ferðamátann er mældur í þeim ytri áhrifum sem notkun slíkra biðreiða 

veldur. Notkun brunahreyfilsbifreiða veldur losun GHL en þar að auki valda 

umferðateppur ytri áhrifum bæði með auknum ferðatíma og viðbótareldsneytisnotkun 

með tilheyrandi kolvíoxíðlosun. Samfélagslegur kostnaður af útblæstrinum er fall af fjölda 

ekinna kílómetra. Kostnaður af umferð og útblæstri er ekki borinn að fullu af ökumönnum 

og því er fjöldi ekinna kílómetra óhagkvæmlega hár (Tietenberg, bls. 448, 2012). 

 

Mynd 1. Óhagkvæmni umferðar og allratap samfélags. Heimild: Tietenberg, 2012. 
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Mynd 1 sýnir óhagkvæmni umferðar þar sem niðurhallandi eftirspurnarferillinn sýnir 

jaðarábata ökumanna og þjóðfélags (marginal benefit) að komast á milli staða. 

Upphallandi kostnaðarferlarnir jaðarkostnað samfélagsins (marginal social cost) og 

ökumanna (marginal private cost). Lóðrétti ásinn sýnir kostnað á bifreið og lárétti ásinn 

umferðarmagn miðað við burðargetu vegar. Eftir því sem umferð bifreiða nálgast þann 

fjölda sem vegirnir bera þá hægist á umferðarflæði og lengri tíma tekur að ferðast á milli 

staða. Á þeim tímapunkti byrjar jaðarkostnaður ökumanna og jaðarkostnaður 

samfélagsins að aðgreinast. Ökumaður sem keyrir umferðarþungan veg mun eflaust þurfa 

að gera ráð fyrir auknum tíma til að komast sinnar leiðar, en mun ekki gera ráð fyrir þeim 

aukna tíma sem viðvera hans á veginum veldur öðrum. Þetta eru jaðar ytri áhrif 

ökumannsins. Hagkvæmasta umferðarmagn miðað við flutningsgetu vegarins, Ve , á sér 

stað þegar jaðarábati þess að komast á milli staða er jafn jarðarkostnaði samfélagsins. Þar 

sem einstakir ökumenn bera ekki kostnaðinn við ytri áhrif viðveru sinnar á veginum munu 

of margir ökumenn nota veginn og umferðarþungi verður of mikill, Vp. Samfélagslegt 

allratap við þetta er sýnt sem þríhyrningurinn ACD á myndinni. Aukinn ferðatími, 

viðbótareyðsla og viðbótarmengun eru ytri áhrifin sem ökumenn í umferðarteppu valda 

hvorum öðrum og er samfélagslegur kostnaður við umferðina. Fyrir rafbíla eru ytri áhrifin 

minni fyrir samfélagið þar sem umferðateppa þeirra veldur ekki viðbótarmengun. Aukin 

orkunotkun rafbíla eru líka neikvæð ytri áhrif umferðar en ökumaðurinn ber þann kostnað 

sjálfur en ekki samfélagið í heild sinni, að því gefnu að sú orka komi frá hreinum orkugjafa.  

Aðgerðir stjórnvalda til að draga úr samfélagslegum kostnaði við mengun þurfa að taka 

mið af bæði almennum kostnaði útblásturs við notkun og viðbótarútblæstri vegna 

umferðar. Í fyrsta lagi er hægt að hækka skatta á eldsneyti eða innheimta gjöld fyrir 

veganotkun eftir losunarmagni og umferðarálagspunktum. Sú aðgerð snýr að 

ökumönnum og stýrir kostnaði þess að keyra og hvetur til að kaupa sparneytnari 

bifreiðum, að því gefnu að kaupverð bifreiðanna sé sambærilegt. Í öðru lagi er hægt að 

herða útblásturstaðla fyrir bílaframleiðslu. Sú aðgerð snýr að framleiðendum og tryggir 

að hver ný seld bifreið væri eyðslugrennri en ella. Þessar tvær aðgerðir hafa mismunandi 

áhrif á jaðarkostnað þess að keyra fleiri kílómetra. Hærri skattar á eldsneyti eykur 

jaðarkostnað notkunar þar sem ferðakostnaður eykst. Strangari eldsneytistaðlar lækka 

hins vegar þennan jaðarkostnað þar sem sparneytnari bifreiðar nota minna eldsneyti á 

hvern keyrðan kílómetra. Austin & Dinan (2005) draga þá ályktun að jafnvel þó 
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aðgerðirnar myndu stuðla að sömu eyðslugildum bifreiðanna þá myndi skattur á eldsneyti 

draga meira úr eldsneytisnotkun þar sem það hvetur til færri ekinna kílómetra. Á þeim 

forsendum er eldsneytisskatturinn betri en hertir staðlar til að draga úr eldsneytisnotkun. 

2.2 Mengun bifreiða í Evrópu 

Innan Evrópusambandsins var hluti vegasamganga um 20% af heildarlosun koltvíoxíðs 

árið 2016 (EEA, 2017). Þrátt fyrir að losun frá vegasamgöngum hafði degist saman um 

3,3% frá árinu 2012 var hún 20,5% hærri en árið 1990. Af þessari losun frá 

vegasamgöngum eiga fólks- og sendibifreiðar (light-duty vehicles) um þrjá fjórðungshluta 

og þyngri ökutæki eins og vöru- og hópferðabifreiðar (heavy-duty vehicles) einn fjórðung 

árið 2016.  

Í gegnum árin hefur Evrópusambandið beitt ýmsum aðgerðum bílaframleiðendur til að 

hafa áhrif á framboð nýrra bifreiða og meðalútblástur þeirra eins og kveðið er á um í 

Kyoto-bókuninni. Árið 1998 hófust umfangsmiklar aðgerðir með samkomulagi milli 

Evrópusambandsins og stærstu aðila í til að draga úr losun koltvíoxíðs að meðaltali fyrir 

nýjar bifreiðar. Markmið samkomulagsins var að draga úr útblæstri koltvíoxíðs um 25% 

fyrir árið 2008 niður í 140 g/km að meðaltali ásamt því að sjá 25% meðallækkun á 

eldsneytiseyðslu. Var þetta samkomulag talið vera eitt mikilvægasta framtak í að draga úr 

útblæstri frá samgöngum (Fontaras & Samaras, 2007). Evrópusambandið innleiddi árið 

2009 lög nr. 443/2009 sem setti bindandi markmið á Evrópska bílaframleiðendur um að 

ná losun koltvíoxíðs nýrra fólksbifreiða niður fyrir 130 g/km að meðaltali fyrir árið 2015. 

Þetta markmið var síðan endurskoðað árið 2014 með lögum nr. 333/2014 sem kvað á um 

að ná þeim tölum niður fyrir 95 g/km fyrir allar nýjar fólksbifreiðar fyrir árið 2020 (EEA, 

2017). 

Jochem, o.fl. (2015) fullyrtu að ná þyrfti meðallosunargildum koltvíoxíðs niður fyrir 70 

g/km fyrir árið 2030 til þess að ná því háleita markmiði að draga úr losun frá 

vegasamgöngum í Evrópu um 60% árið 2050 í samanburði við gildi ársins 1990. Verkefnið 

er metnaðarfullt fyrir Evrópulönd og ljóst að markmiðum verður ekki náð nema með 

grundvallarstefnubreytingu í vegasamgöngum. Hins vegar er ljóst að markmiðin eru 

bindandi fyrir bílaframleiðendur og fela í sér sektir ef ekki er staðið er við. Ekki er gert ráð 

fyrir að útblástur koltvíoxíðs frá hefðbundinni brunahreyfilsbifreið muni fara niður fyrir 

95 g/km á næstu árum þar sem kostnaðurinn við þá tækniþróun er talinn hærri en þróun 
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á rafbílatækni. Hins vegar eru rafbílar mikilvægt tól fyrir bílaframleiðendur til að ná fram 

markmiði um lækkun meðalútblásturs nýrra bifreiða þar sem framleiðsla þeirra vegur upp 

á móti framleiðslu á mengunarmeiri bifreiðum, en þó aðeins til ársins 2020. Aðgerðir til 

að gera hinn hefðbundna brunahreyfil umhverfisvænni er ekki nóg í sjálfu sér til þess að 

ná metnaðarfullum markmiðum. Tilfærsla yfir í vistvænni samgöngumáta eða aukin 

áhersla á opinberar samgöngur eru lykilatriði í að gera samgöngur sjálfbærar til framtíðar. 

Hins vegar er óhjákvæmilegt að fólk noti áfram bifreiðar til skemmri- eða meðallangs tíma 

og því er nauðsynlegt að þróa áfram nýja og hreinni tækni, eins og rafbíla, til að draga úr 

langtímaáhrifum þess (EEA, 2017). 

 

Eins og sjá má á mynd 2 hafa mörg Evrópulönd þegar náð 130 g/km markmiðum fyrir 

árið 2015. Meðalútblástur nýskráðra fólksbifreiða innan EU28 var 118 g/km árið 2015. 

Norðmenn hafa náð miklum árangri og árið 2016 var meðalútblástur nýskráðra 

fólksbifreiða þar 93 g/km, sem lækkaði í 82 g/km árið 2017, 71 g/km árið 2018 (OFVAS, 

2018) og hafa þeir þegar náð 2020 markmiðum Evrópusambandsins. Þennan árangur má 

rekja til gríðarlegrar söluaukningar á rafmagns- og tengiltvinnbifreiðum í Noregi. Almennt 

séð liggur leitni meðalútblásturs koltvíoxíðs niður í flestum Evrópulöndum. Athygli vekur 
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að Holland er eina landið í Evrópu þar sem meðalútblásturinn hækkar milli áranna 2015 

og 2016 en í Danmörku stendur hann í stað þau árin. Rekja má það til þess að umfang 

hagrænna hvata til kaupa á vistvænum bifreiðum var minnkað til muna í þessum löndum 

frá árinu 2015 (IEA, 2017). 

Ein stærsta forsendan fyrir því að ná niður útblæstri bifreiða er að geta mælt þann 

útblástur á trúverðuglegan máta og haldið utan um þau gögn. Það getur reynst þrautinni 

þyngi og hefur orðspor bílaframleiðanda beðið hnekki síðustu ár í kjölfar hneykslismála 

vegna skráðra útblástursgilda nýrra bifreiða. 

2.2.1 Áreiðanleiki útblástursmælinga 

Hlutverk stjórnvalda er meðal annars eftirlit á framboði bifreiða, þ.e. að halda uppi 

útblásturstöðlum fyrir nýjar bifreiðar. G20 löndin eiga hlut í 90% af bílasölu heimsins og 

17 þeirra kjósa að fylgja Evrópskum mengunarstöðlum. Þessir staðlar samanstanda af sex 

stigum þar sem hvert stig felur í sér ríkari kröfur um útblástur skaðlegra efna. Fyrsta stig 

staðlana, Euro 1, tók gildi árið 1992 og nýjustu staðlarnir, Euro 6, tóku gildi 2015. Við 

upptöku Euro 6 staðlana var sérstaklega lögð áhersla á að draga þyrfti úr útblæstri NOx 

frá dísilbifreiðum sem er talinn nauðsynlegur þáttur í að bæta loftgæði og draga úr 

mengun (Tietge o.fl., 2016). 

Stjórnvöld hafa einnig upplýsingahlutverk með því að halda utan um orkunotkun og 

upplýsingar um eyðslu og koltvísýringslosun bifreiða með svokölluðum NEDC mælingum. 

Þessar mælingar leggja mat á útblástursgildi bifreiða miðað við hefðbundna notkun. NEDC 

mælingin var síðast uppfærð árið 1997 og hefur mikið verið gagnrýnd fyrir að sýna of lág 

eyðslu- og útblástursgildi sem ekki er hægt að ná fram í raunverulegri notkun.  

Stærsti bílaframleiðandi heims, Volkswagen samsteypan, viðurkenndi í september 

2015 að hafa vísvitandi blekkt neytendur í markaðsherferð sinni fyrir umhverfisvænni 

dísilbifreiðum með því að beita svindlhugbúnaði (defeat device) í prófunum á útblæstri 

og eyðslu (Schiermeier, 2015). Hugbúnaðurinn skynjaði þegar bifreiðin gekkst undir 

mengunarprófanir og jók virkni mengunarvarna í þeim tilgangi að sýna lægri 

útblásturstölur. Hins vegar dró hugbúnaðurinn úr virkni þessara íhluta þegar bifreiðin var 

í almennri notkun sem gerði það að verkum að raunlosun var 15-35 falt hærri en prófanir 

gáfu til kynna (International Council on Clean Transportation , 2014). Þetta var gert í þeim 

tilgangi að komast hjá ströngum reglugerðum og útblásturstöðlum og auka sölu 
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dísilknúna fólksbifreiða í Bandaríkjunum. Afleiðingar skandalsins voru gríðarlegar bæði í 

formi sekta og trúverðugleika samsteypunnar. Játning VW samsteypunnar þýddi að um 

hálf milljón bifreiða í USA og um 11 milljónir bifreiða á heimsvísu voru útbúnar 

svindlbúnaðinum og gáfu frá sér umtalsvert hærra magn af CO2 og NOx heldur en 

útblásturstaðlar heimila.  

Í kjölfar hneykslismála undanfarinna ára, líkt og hjá Volkswagen samsteypunni, hefur 

verið lögð aukin áhersla á áreiðanleika upplýsinga um koltvísýringslosun frá 

ökutækjaframleiðendum. Með reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 

2017/1155 hefur framleiðendum verið gert að byggja upplýsingar um koltvísýringslosun 

ökutækja á nýrri aðferðarfræði, þ.e. WLTP-losunarmælingu (Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure) í stað NEDC-losunarmælinga sem munu heyra sögunni til. 

Hlutverk nýju WLTP-losunarmælingarinnar, sem taka mun gildi árin 2017-2020 í þrepum, 

er að byggja eyðslu- og útblásturstölur á raunhæfari aðstæðum sem endurspeglar 

raunnotkun. Einnig var þróuð ný aðferð til mælinga á drægi rafbíla og orkunotkun. 

Pavlovic & Fontaras (2017) gera ráð fyrir að upptaka WLTP-losunarmælingar mun valda 

því að skráð koltvísýringslosun ökutækja hækki um 25% frá því sem verið hefur samkvæmt 

NEDC-losunarmælingu. Þar sem álagning vörugjalds á ökutæki og bifreiðagjalds tekur að 

miklu leyti mið af skráðri losun koltvísýrings mun upptaka WLTP mælingarinnar hafa áhrif 

á skattlagningu ökutækja. Það verður því hlutverk hvers lands fyrir sig að aðlaga 

skattakerfi fyrir bifreiðar til að mæta hærri CO2 gildum nýju mælinganna til að neytandinn 

beri ekki aukinn kostnað við það eitt að losunarmælingin breytist. Nýi WLTP staðallinn 

verður innleiddur í EU28 löndunum ásamt Noregi, Íslandi, Sviss, Liechtenstein, Tyrklandi 

og Ísrael. 

Hert löggjöf á útblástur, nýjar mælingar við útblástur og aðgerðir stjórnvalda til að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum hefur sett þrýsting á 

bílaframleiðendur til að snúa sér í átt að vistvænni lausnum.  
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3 Útbreiðsla tækninýjunga í vegasamgöngum 

Newbery & Strbac (2015) telja rafbíla og aðrar kolefnishlutlausar bifreiðar vera lykilinn að 

því markmiði stjórnvalda að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda frá 

vegasamgöngum. Að mati Bjerkan, o.fl. (2016) er stærsta hindrunin í innleiðingu rafbíla 

hátt kaupverð í samanburði við brunahreyfilsbifreiðar vegna þess hve kostnaðarsamar 

rafhlöðurnar eru. Einnig á rafhlöðuþróunin enn eftir að yfirstíga vandamál eins og 

hleðslutíma, drægi og næmni fyrir kulda. Þekkingaskortur, áhætta og íhaldssemi gagnvart 

tækninýjungum eiga líka sinn þátt í að sporna gegn innleiðingu. Útbreiðsla nýrrar tækni 

er kostnaðarsöm og getur tekið langan tíma að ná fótfestu í samfélaginu og er háð bæði 

eiginleikum tækninnar og eiginleikum þeirra sem tileinka sér hana. 

3.1 Kenningar um útbreiðslu tækninýjunga í samgöngum 

Í bók sinni Capitalism, Socialism and Democracy, sem kom út árið 1942, setti austurríski 

hagfræðingurinn Joseph Schumpeter fram hugmyndir sínar um skapandi eyðileggingu 

(creative destruction). Hugtakinu var ætlað að lýsa vexti og innri umbreytingu 

markaðshagkerfis frá samkeppni til einkasölu og aftur til samkeppni. Að mati 

Schumpeters veltur hagvöxtur til langs tíma á sífelldri endurnýjun framleiðsluferla, oft á 

kostnað eldri aðferða. Yfirstandandi breytingar í tækni og hugbúnaðargeiranum er 

eitthvað sem fáa óraði fyrir. Til dæmis hafa fyrirtæki eins og Facebook, Apple, Amazon, 

Netflix og Google sótt inn á nýja markaði, oft á kostnað eldri afþreyingar- og 

tæknifyrirtækja. Sömu sögu má segja um samgönguhætti í samfélaginu sem virðast 

breytast hratt með tilheyrandi þrýstingi á bílaframleiðendur að mæta eftirspurn og ráðast 

í grundvallarbreytingu á starfsemi sinni. Gríðarlegur kostnaður fylgir slíkum 

grundvallarbreytingum þar sem ný tækni þarfnast nýrra framleiðsluferla og aðfanga. 

Volkswagen samsteypan, stærsti bílaframleiðandi heims, hefur þegar tekið á skarið og 

mun fjárfesta fyrir 1,2 milljarða Evra í breytingum á starfsemi bílaverksmiðjunnar í 

Zwickau. Samkvæmt áætlunum eiga afköst verksmiðjunnar að vera komin í 1.500 bíla á 

dag í ársbyrjun 2021. Markmið Volkswagen er að rafbílasmíði fyrirtækisins verði komin í 

milljón bíla á árinu 2025 (Volkswagen Newsroom, 2018). 

Kenningar Everett Rogers (2003) um útbreiðslu tækninýjunga fjallar um það hvernig 

hugmynd eða vara nær fótfestu yfir tíma og dreifist um samfélag. Niðurstaða 
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útbreiðslunnar er að fólk, sem er hluti af samfélaginu, aðlagist nýrri hugmynd, hegðun 

eða vöru. Innleiðing þess gerist ekki samstundis heldur er sumt fólk er viljugra að taka upp 

nýja hugmynd eða vöru. Fólk sem aðlagar sig tækninýjungum snemma hafa aðra 

eiginleika en þeir sem gera það síðar. Þegar hvatt er til innleiðingar nýrrar tækni við 

ákveðinn hóp fólks er mikilvægt að átta sig á eiginleikum þeirra aðila sem útbreiðslan skuli 

ná til. Rogers (2003) heldur því fram að þegar meginþunga (critical mass) fylgjenda er náð 

þá muni aðrir fylgja í kjölfarið. Einstaklingum er flokkað í fimm hópa eftir því hve fljótir 

þeir eru að tileinka sér nýjungar. Þessir hópar eru frumkvöðlar (innovators), 

nýjungagjarnir einstaklingar (early adopters), fyrri meirihlutinn (early majority), seinni 

meirihlutinn (late majority) og drollarar (laggards). 

➢ Frumkvöðlar – Sá hópur fólks sem vill vera fyrstur til að prófa nýja uppfinningu. 
Þeir eru ævintýragjarnir og áhugasamir um nýjar hugmyndir. Fólk sem er tilbúið 
að taka áhættur og eru oft fyrstir til að þróa nýjar hugmyndir. Lítið þarf að gera 
til að höfða til þessa hóps. 

➢ Nýjungagjarnir einstaklingar – Eiga margt sameiginlegt með frumkvöðlum og 
eru fljótir að tileinka sér nýjungar og leika lykilhlutverk í innleiðingarferli frá 
upphafi til enda. Þeir gegna gjarnan stöðu leiðtoga innan sinna félagskerfa og 
hafa mikil áhrif á það hvort nýjung fer á flug. Mikilvægt er að framleiðendur 
nýjunga haldi nánum tengslum við þennan hóp og veiti honum stuðning. 

➢ Fyrri meirihlutinn – Sá hópur einstaklinga sem leitar fyrst og fremst eftir því 
hvort nýjung sé hagkvæm og komi að góðum notum. Þeir eru sjaldnast 
leiðtogar en aðlaga sig oft að nýrri tækni á undan meðalmanneskjunni. Hægt 
er að ná til þessa hóps með því að lækka verð, einfalda notkun nýjunganna, eða 
sýna fram á ágæti þeirra með reynslusögum. 

➢ Seinni meirihlutinn – Sá hópur einstaklinga sem tileinkar sér nýjungar eftir að 
þær hafa öðlast viðurkenningu einstaklinga innan félagskerfisins. Þeir tileinka 
sér síður nýjungar nema þeir hafi kynnt sér þær vel. Þessum hópi þykir 
mikilvægt að lágmarka áhættuna sem getur fylgt því að tileinka sér nýjungar. 

➢ Drollarar – Einstaklingar sem eru almennt tortryggnir gagnvart nýjungum og 
eru erfiðasti hópurinn til að markaðssetja nýjungar til. Ákvarðanatakan á sér 
stað yfir langt tímabil og hafa alla jafna ekki mikið fjármagn milli handanna. Þeir 
vilja lágmarka áhættu og til að fá drollara til að tileinka sér nýjungar skiptir 
miklu máli að láta þá vita hve vel öðrum drollurum líkaði við þær. 

Figenbaum (2017) fjallar um innleiðingu rafbíla í samhengi kenninga Rogers um 

útbreiðslu tækninýjunga. Ráðandi þættir fyrir árangursríkri innleiðingu og útbreiðslu 

rafbíla eru kaupverð, drægi, aðgengi að hleðslustöðvum, samfélagslegt viðhorf og 

aðgerðir stjórnvalda. Eftir því sem notandahópurinn stækkar, því sjálfbærari verður 
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innleiðing nýrrar tækni. Markmið aðgerða stjórnvalda er að hraða útbreiðslu nýrrar tækni 

á það stig að hún verður sjálfbær og óafturkvæm. 

Varnarhvatningarkenning (Protection Motivation Theory) Rogers (1983) fjallar um 

hvata fyrir hegðunarbreytingu sem byggja á ótta (fear appeals) og var upphaflega notuð 

til að lýsa viðbrögðum fólks við heilsufarsvandamálum og fyrirbyggjandi- eða 

varnarhegðun gegn þeim. Ef áhættan við núverandi hegðun er talin há og afleiðingar 

miklar, ásamt því að fyrirbyggjandi hegðun er talin draga úr áhættunni, og sá og hinn sami 

hefur vilja til að breyta hegðun sinni, þá sé mikill varnarhvati fyrir hendi. Bockarjova og 

Steg (2014) beittu þessari kenningu á innleiðingu rafbíla í Hollandi. Þeir lögðu spurningar 

fyrir úrtak af 3000 ökumönnum og  komust að því að fólk er mun líklegra til að fá sér 

rafbíla ef þeir telja afleiðingar brunahreyfilsbifreiða á umhverfið vera slæmar og að þeir 

teldu að rafbílar dragi úr þeim áhrifum. Nýja tæknin skilur ekki eftir sig kolefnisfótspor við 

notkun sem virkar eins og varnarhvati fyrir suma neytendur. 

Kenningin Geels (2002) um fjölhliða sjónarhorn (Multi-level perspective framework) 

fjallar um það hvernig samfélagið byggist á ýmsum félagslegum kerfum (socio-technical 

systems) sem snúa að því hvernig fólk notar tækni til daglegra verka í. Atferli og hegðun 

fólks í samfélaginu er háð samfélagslegum venjum (social norms) og tæknilegri 

samsetningu iðnaðar (technical structures). Saman mynda þessir þættir regluverk 

(regime) í kerfinu sem byggist á samfélagslegum gildum og lögum. Regluverkið verður 

fyrir áhrifum frá stefnum og breytingum í samfélaginu, bæði innanlands og á alþjóðlegum 

vettvangi. Þetta eru til dæmis málefni eins og loftslagsbreytingar, heimsolíuverð eða 

almenningsvitund í málefnum orkunotkunar. Á meðan regluverkið gengur sinn vanagang 

hópa frumkvöðlar sig saman og þróa nýjar hugmyndir sem leiða til nýrra verkferla, vöru 

eða þjónustu (niche developments). Þegar ný tækni þróast munu sumir neytendur í 

samfélaginu skipta yfir í þá tækni. Stefna og þróun á alþjóðavettvangi veitir henni meðbyr 

sem setur þrýsting stjórnvöld að breyta hefðbundna regluverkið og skapa hagræna hvata 

fyrir innleiðingu nýju tækninnar. Við það opnast gluggi tækifæra til að sýna fleiri 

neytendum fram á yfirburði nýsköpunarinnar og, ef það heppnast, knýr fram breytingu á 

regluverkinu til frambúðar. Breyting á regluverkinu getur verið kostnaðarsöm á fyrstu 

stigum og því er aðkoma stjórnvalda oft nauðsynleg, hvort sem það sé með hvötum, 

löggjöf eða beinum stuðningi. 
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Geels (2012) lýsir útbreiðslu tækninýjunga í samgöngum út frá líkani um fjölhliða 

sjónarhorn. Hann fjallar um það hvernig samspil þátta eins og tækni, opinberrar stefnu, 

markaða, neytendavals, hegðunarmynsturs, samfélagslegra gilda og vísindalegrar 

þekkingar er mikilvæg til að stuðla að útbreiðslu tækninýjunga í samgöngum. Þeir 

leikmenn sem hafa áhrif kerfið í heild sinni eru bílaframleiðendur, neytendur, fjölmiðlar, 

stjórnvöld o.fl. Líkanið reynir að útskýra útbreiðslu tækninýjunga sem samspil milli 

leikmanna á markaðnum og aðgerða stjórnvalda á þremur stigum samfélagsins. 

➢ Frumkvöðlastarfsemi, oft tilraunaverkefni sem snúa að notendum, kaupendum 
og jaðarframleiðendum. 

➢ Regluverk sem snýr að leikmönnum eins og bílaframleiðendum, opinberum 
stofnunum, dreifiveitum, neytendasamtökum og öðrum stofnunum sem snúa 
að samgöngum. 

➢ Alþjóðlegt landslag með áhrifamiklum ytri breytum eins og heimsolíuverð, 
tækninýjungar, alþjóðleg pólitík, olíuframleiðsla, nýir samgöngumátar o.fl. 

Þessi þrjú stig lýsa mjög ólíku samspili leikmanna sem leiðir til stöðugleika yfir tíma. 

Samfélagslega skipulaginu er skipt þannig að regluverkið er staðsett innan alþjóðlega 

landslagsins en frumkvöðlastarfsemin getur starfað fyrir innan eða utan regluverkið. 

Umskiptaferlið yfir tíma, samkvæmt MLP, er yfirleitt þannig að ný uppfinning fær 

hljómgrunn í samfélaginu, breytingar eiga sér stað á alþjóðlegum vettvangi sem setur 

þrýsting á regluverkið og óstöðugleiki í regluverkinu skapar tækifæri fyrir útbreiðslu 

tækninýjunga. 

Líkanið um MLP er venjulega notað í alþjóðlegu samhengi en ýmsir aðilar hafa 

heimfært það á einstök lönd eða borgir. Figenbaum (2017) heimfærir hann það á 

rafbílaþróun í Noregi sem sýnir hvernig hagrænir hvatar fyrir rafbíla í Noregi hafa smám 

saman þróast yfir 25 ára tímabil með samspili milli alþjóðlegra þátta, innlendra 

stjórnvalda, regluverks og frumkvöðlastarfsemi. Hvatarnir, sem sumir hafa verið við lýði 

frá 1990, byrjuðu hins vegar ekki að skila umsvifamiklum árangri fyrr en bílaframleiðendur 

hófu framleiðslu á rafbílum byggða á litíum rafhlöðutækni frá 2010.  

Nykvist & Nilsson  (2015) notuðu líkanið um fjölhliða sjónarhorn til að útskýra hvers 

vegna útbreiðslu rafbíla í Stokkhólmi hefði ekki verið náð þrátt fyrir hagstæð skilyrði. 

Þeirra niðurstöður voru að skortur á frumkvöðlastarfsemi í rafbílaþróun, regluverk sem 

aðhyllist tengiltvinnbifreiðar og skortur á stuðningi stjórnvalda vera meginástæður þess. 
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Út frá fyrrnefndum kenningum er ljóst er að útbreiðsla nýrrar tækni í samgöngum er 

háð ýmsum breytum í samfélaginu. Neytendur mynda eftirspurn eftir nýrri tækni, 

bílaframleiðendur ráðast í breytingar á sinni grundvallarstarfsemi til að skapa framboð. 

Hagsmunahópar, eins og til dæmis rafbílaeigendur, mynda þrýsting á stjórnvöld að breyta 

regluverki og skapa hagræna hvata fyrir innleiðingu nýrrar tækni sem er oft kostnaðarsöm 

á fyrstu stigum. Það að lokum skapar glugga tækifæra fyrir útbreiðslu nýrrar tækni meðal 

neytenda. 

3.2 Vistvænar bifreiðar 

Hugtakið vistvænar bifreiðar er opið til túlkunar en almennt er átt við AFV (Alternative 

Fuel Vehicle) sem gefa frá sér minna magn af GHL heldur en hefðbundnar 

brunahreyfilsbifreiðar við notkun. Á Íslandi eru vistvænar bifreiðar skilgreindar sem 

ökutæki sem losa innan við 50 grömm af koltvíoxíð á kílómetra í akstri, eða bifreiðar sem 

ganga fyrir metan. Undir þá skilgreiningu falla flestar tengiltvinnbifreiðar á markaðnum 

m.v. NEDC útblástursmælinguna. Innleiðing nýrrar útblástursmælingar, WLTP, gæti orðið 

þess valdandi að sumar tengiltvinnbifreiðar falli ekki lengur undir þá skilgreiningu. Til að 

bregðast við því hafa sumir bílaframleiðendur ráðist í endurbætur á sínu framboði 

tengiltvinnbifreiða og stækkað rafhlöður til að auka vægi raforku í notkun sem stemmir 

stigu við aðferðir WLTP mælingarinnar. 

Út frá umhverfisvænu sjónarhorni eru ZEV (zero emission vehicles) farsælasti kosturinn 

í notkun, eins og rafbílar og vetnisbílar. Rafbílar eru nú þegar orðnir raunhæfur kostur 

fyrir neytendur og fjöldi þeirra í umferð hefur aukist jafnt og þétt eftir að fjöldaframleiðsla 

hófst á rafbílum með litíum rafhlöðum. Algeng gagnrýni á rafbíla er óvissa um endursölu, 

endingu rafhlöðu og kostnað við að skipta um rafhlöðu ef slíkt kemur upp. Ekki síst sú 

hraða þróun sem á sér stað í eiginleikum rafhlöðunnar, eins og orkurýmd og hleðsluhraði, 

sem gerir eldri gerðir úreltar tiltölulega hratt. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á 

heildarkostnaði við eign þeirra yfir líftíma bílsins í samanburði við hefðbunda 

brunahreyfilsbílinn Wietschel & Plötz (2013) sýndu fram á að rafbílar séu hagkvæmari 

kostur fyrir ökumenn sem keyra meira en 15.000 km árlega. Í þeim tilvikum sé lægri 

rekstrarkostnaður fljótari að vega upp á móti hærra innkaupsverði. Vetnisbifreiðar eru 

enn á þróunarstigi og er kolefnishlutlaus fararkostur í notkun. Sú tækni er hins vegar enn 
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kostnaðarsöm fyrir neytandann og uppbygging innviða fyrir slíkar hleðslustöðvar er 

skammt á veg komin.  

Enn eru ýmsir eiginleikar við rafbíla sem gera þá minna aðlagandi í samanburði við 

hefðbundnar brunahreyfilsbifreiðar. Þeir eru m.a. drægi, hleðslutími og næmni fyrir kulda 

sem er afar óhentugt á norðurslóðum. Vegna þess hafa vinsældir tengiltvinnbifreiða 

(PHEV) aukist á síðustu árum. Bíllinn er þá útbúinn hefðbundnum brunahreyfli ásamt 

rafmagnsmótor til að knýja hjólin og býr yfir rafhlöðu sem hægt er að stinga í samband. 

Kosturinn við PHEV er að þeir sameina helstu eiginleika rafbíla og brunahreyfilsbifreiða 

þar sem ökumaðurinn er ekki háður drægi rafhlöðunnar og nær að draga úr 

eldsneytisnotkun þegar ekið er á rafmagni. Langur hleðslutími rafhlöðu, stutt drægi á 

rafmagni og hátt flækjustig tækni eru hindrandi þættir. Innleiðing PHEV mun eiga þátt í 

að draga úr útblæstri frá samgöngum til skemmri tíma með því að bjóða neytendum upp 

á umhverfisvænni ferðamáta en ekki síst með því að kynna kosti nýrrar rafbílatækni án 

þess að vera háður henni. Þessar gerðir bifreiða eru til þess fallnar að ná til nýjungagjarnra 

einstaklinga eða fyrri meirihlutans, eins og fjallað er um í kenningum Rogers um 

útbreiðslu tækninýjunga. 

Metanbifreiðar eru annar vistvænn fararkostur. Víða um heim er nútíma metan 

framleitt í sérstökum verksmiðjum úr lífrænum úrgangi frá heimilum, fyrirtækjum, 

landbúnaði og annarri atvinnustarfsemi. Leifarnar úr framleiðsluferli nútíma metans er 

næringarríkt hrat sem nýtist mjög vel til uppgræðslu lands eða sem áburður. Lofttegundin 

metan er skilgreind sem gróðurhúsalofttegund þar sem hver sameind af metan veldur um 

21 falt meiri hlýnunaráhrifum í andrúmsloftinu en ein sameind af koldíoxíði. Þegar metan 

er notað á farartæki er oft talað um að draga úr tvöföldum loftslagsvanda, þ.e. 

jarðefnaeldsneyti er ekki notað og losun á metan vegna rotnunar lífrænna efna fer ekki 

beina leið í andrúmsloftið. Tækni metanbifreiða er sambærileg við bensínbifreiðar og því 

tiltölulega einfalt að breyta hefðbundinni bensínbifreið í metanbifreið. Metan er framleitt 

innanlands sem stuðlar að sjálfbærni í orkumálum. 

Tvinnbifreiðar (HEV) eru útbúnar bæði brunahreyfli og rafmótor. Rafmagn er búið til í 

akstri með hemlunarorku eða skriðþunga bifreiðar. Ekki er hægt að setja í samband og þá 

skortir nægilega stóra rafhlöðu til að geta flokkast sem vistvænir bílar. Slíkar bifreiðar falla 
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ekki undir skilgreiningu um vistvænar bifreiðar þar sem hluti endurnýjanlegrar orku er í 

minnihluta notkunar. 

3.3 Útbreiðsla rafbíla 

Helsta fyrirstaðan fyrir velgengni rafbílsins hefur alla tíð verið rafhlaðan enda ræður hún 

drægi bílsins. Rafhlöðurnar sem knýja rafbíla hafa ætíð verið frekar fyrirferðarmiklar og 

dýrar. Drægi hefur ekki heldur verið nægileg til að neytendur laðist að rafbílum en á 

síðustu árum hefur orðið mikil framþróun í rafhlöðutækni. Hins vegar hefur þróunin ekki 

átt sér stað innan bílageirans heldur hjá framleiðendum raftækja á borð við snjallsíma og 

fartölva. Betri efni eru nú til staðar sem gera það að verkum að rafhlöðurnar eru léttari 

og umfangsminni. Rafgeymarnir hlaða einnig meiri orku inn á sig og á mun skemmri tíma 

en áður sem gera bifreiðarnar áreiðanlegri, hraðskreiðari og langdrægari (Steingrímur 

Ólafsson, 2008).  

Sú tækni sem notuð er í rafbílum í dag eru svokallaðar litíum rafhlöður sem hafa gert 

það að verkum að mögulegt er að horfa á rafbíla sem raunhæfan kost til samganga. 

Síðustu ár hefur vandinn við þær verið hár framleiðslukostnaður. Hins vegar með aukinni 

fjöldaframleiðslu frá 2010 hefur kostnaður þeirra lækkað um 73% (Curry, 2017). 

Verðlækkun litíum rafhlaðna síðustu ára má rekja til tækniframfara og aukinnar 

stærðarhagkvæmni í framleiðslu. Að auki hefur mikil samkeppni milli 

rafhlöðuframleiðanda haft áhrif á kostnaðarlækkunina. 

 

Mynd 3. Verð á Lithium-Ion rafhlöðum ($/kWh) árin 2010-2016. Heimild: Curry, 2017.  
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Mynd 3 sýnir lækkandi kostnaði litíum rafhlaðna, og þar með lækkandi 

framleiðslukostnaðar rafbíla, hófu stóru bílaframleiðendurnir þróun og framleiðslu 

rafmagns- og tengiltvinnbifreiða. Vöruúrval þeirra mun aukast umtalsvert fyrir árið 2025 

og útgefin markmið bílaframleiðenda við framleiðslu á rafbílum, miðað við apríl 2017, má 

sjá í töflu hér að neðan (International Energy Agency, 2017). 

 

 

Tafla 1. Útgefin markmið bílaframleiðenda um framleiðslu rafbíla. Heimild: IEA, 2017. 

Bílaframleiðandi Tilkynning/Markmið 

BMW 100.000 rafbílar seldir árið 2017 og 15-25% 

af heildarsölu fyrir 2025 

Chevrolet (GM) 30.000 rafbílar seldir árlega fyrir 2017 

Kínverskir 

framleiðendur 

4.52 milljón rafbílar seldir árlega fyrir 2020 

Daimler 100.000 rafbílar seldir árlega fyrir 2020 

Ford 13 ný módel af rafbílum fyrir 2020 

Honda Rafbílar verði 2/3 af sölu fyrir árið 2030 

(þ.á.m. PHEV, BEV, HEV og FCEV) 

Reunault-Nissan 1.5 milljón seldir rafbílar í heildina fyrir 

2020 

Tesla 500.000 rafbílar seldir árlega fyrir 2018 og 

1 milljón árlega fyrir 2020 

Volkswagen 2-3 milljónir rafbíla seldir árlega fyrir 2025  

Volvo 1 milljón seldir rafbílar í heildina fyrir 2025 

 

Ljóst er að þróun og framleiðsla rafbíla byggða á litíum rafhlöðutækni er rétt að hefjast. 

Ef markmið stjórnvalda um orkuskipti í samgögnum og markmið bílaframleiðenda í 

framleiðslu á rafbílum eiga fram að ganga eru aðgerðir stjórnvalda æskilegar til þess að 

ná til sem flestra samfélagshópa eins og kenningar um útbreiðslu tækninýjunga kveða á 
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um. Hins vegar er ekki alltaf víst að innleiðing rafbíla dragi í raun úr losun GHL við notkun. 

Uppspretta raforkunnar þarf í því tilviki að vera hrein og framleidd úr endurnýjanlegum 

orkugjöfum til að það sé tryggt. 

 

3.4 Kolefnisfótspor raforkunnar 

Rafbílar eru kolefnishlutlausar bifreiðir í notkun og innleiðing þeirra talin mikilvæg aðgerð 

í samdrætti á losun GHL frá samgöngum. Hins vegar segir það ekki alla söguna þar sem 

uppspretta rafmagnsins skiptir miklu máli. Ef rafmagn er ekki unnið úr hreinum 

orkugjöfum þá getur aukin raforkunotkun stuðla að meiri losun GHL sem kemur frá 

orkuverum, þar á meðal skaðleg efni eins og NOx, SO2 og sótagnir. Í þeim tilvikum getur 

útbreiðsla rafbíla haft meiri skaðleg áhrif á umhverfið heldur en brunahreyfilsbifreiðar 

(Strata, 2017). 

Kína er gott dæmi um þessar aðstæður og eru Kínverjar stærstu framleiðendur rafbíla 

í heiminum. Stjórnvöld þar hafa sett sér markmið að draga úr losun GHL frá 

vegasamgöngum en einnig bregðast við vaxandi ógn sem stafar af mengunarþoku og sjá 

rafbíla sem framtíðarlausn við þeim vandamálum. Hins vegar er óvíst um árangur þess 

þar sem um 72% af raforku þeirra kemur frá kolum og er Kína stærsti framleiðandi og 

neytandi kola í heiminum (International Energy Outlook, 2017). 

Svipaðar aðstæður eru í Bandaríkjunum þegar kemur að raforkuframleiðslu og er um 

63% framleitt með jarðefnaeldsneyti, 20% kjarnorku og 17% endurnýjanlegir orkugjafar 

(IEO, 2017). Bandarísk rannsókn Holland & Mansur (2017) fjallar um það hvernig rafbílar 

færa mengun frá vegum á einu landssvæði yfir til orkuvera sem eru staðsett á öðrum 

landssvæðum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 91% af skaða vegna óbeinnar 

mengunar frá rafbílum er flutt út úr fylkinu á móti 19% fyrir brunahreyfilsbifreiða. Einnig 

var sýnt fram á að rafbílar sem nota rafmagn framleitt úr kolum gefa frá sér tvöfalt meira 

magn af koltvíoxíð heldur en sambærileg brunahreyfilsbifreið við notkun. Í sumum 

fylkjum þar sem rafmagn er framleitt úr kolum í miklum mæli, eins og Minnesota og 

Norður-Dakóta, valda rafbílar meiri umhverfisskaða í heildina en brunahreyfilsbifreiðar. 

Þau landssvæði ættu í raun að leggja skatt á rafbíla til að vega á móti þessum ytri áhrifum 

og að hagrænir hvatar ættu að vera mismunandi á milli landssvæða eftir því hvernig 

rafmagnið sé framleitt. 
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Mynd 4. Samanburður á kolefnisfótspori bifreiða eftir orkugjafa og uppruna raforku. 

Myndin 4 sýnir samanburð á kolefnisfótspori rafbíla við notkun eftir uppruna 

raforkunnar borið saman við koltvíoxíðlosun hefðbundna Volkswagen Golf bifreiðar 

knúnar bensín- eða dísilbrunahreyfli. Lóðrétti ásinn sýnir kílógrömm af koltvíoxíð og 

lárétti ásinn sýnir fjölda ekinna kílómetra í tugum þúsunda. Forsendur greiningarinnar 

fyrir brunahreyfilsbifreiðarnar byggja á núgildandi koltvíoxíðlosun bifreiðanna samkvæmt 

WLTP-mælingunni, 139 g/km fyrir bensínbifreiðina og 135 g/km fyrir dísilbifreiðina. 

Kolefnisfótspor raforkunnar byggir á gögnum frá 2008 Elsevier rannsókninni “Energy 

Policy 36“ (Sovacool, 2008). Orkunotkun rafbílsins sem hér er miðað við eru 21,3 

kWh/100km sem er vegið meðaltal rauneyðslu 10 mest seldu rafbílanna í Evrópu árið 

2017. Uppgefin orkunotkun Volkswagen E-Golf, eins vinsælasta rafbíls Evrópu, er þó 

aðeins 15,7 kWh/100km samkvæmt WLTP mælingunni. Greiningin tekur eingöngu mið af 

kolefnisfótspori bifreiðanna við notkun og horft er framhjá þætti framleiðslu og förgunar. 

Ekki er tekið tillit til minnkandi hleðslugetu rafhlöðunnar yfir líftíma rafbílsins.   
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Myndin sýnir greinilega að uppruni raforkunnar skiptir höfuðmáli þegar lagt er mat á 

kolefnisfótspor rafbíla við notkun. Ef raforkan er framleidd úr kolum eða 

jarðefnaeldsneyti til fulls er kolefnisfótspor rafbílsins talsvert hærra en í samanburði við 

brunahreyfilsbifreið. Rafbíll sem nýtir raforku framleidda úr jarðgasi hefur aðeins minna 

kolefnisfótspor en brunahreyfilsbifreiðar. Ef hins vegar raforkan er framleidd úr vatns-, 

vind-, sólar- eða kjarnorku er kolefnisfótspor rafbílsins við notkun umtalsvert betra en 

brunahreyfilsbifreiðanna og í raun hverfandi. Niðurstöðurnar fyrrnefndar greiningar eru í 

takt við aðrar rannsóknir (Jochem, 2015) sem sýna að ef umhverfissjónarmið eru forsenda 

fyrir beitingu hagrænna hvata við innleiðingu rafbíla þá sé mikilvægt að uppruni 

raforkunnar skuli vera úr hreinum og endurnýjanlegum orkugjöfum.  
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4 Hagrænir hvatar fyrir vistvænar bifreiðar 

Bíll er varanleg neysluvara (durable good) notuð til að komast á milli staða. Hún afskrifast 

yfir ákveðinn líftíma vörunnar og krefst rekstrarkostnaðar í formi eldsneytis og viðhalds. 

Að líftíma loknum er bifreiðinni fargað og viðkomandi fær greitt skilagjald, um 20.000 kr 

á Íslandi, sem eigendur bifreiðarinnar hafa greitt samhliða árlegum bifreiðargjöldum yfir 

líftímann. Meðallíftími bifreiða getur verið á annan tug ára og meðalaldur bílaflotans á 

Íslandi er um 12 ár. Nýskráningar bifreiða á Íslandi er rétt um 7,5% af fjölda skráðra 

bifreiða í umferð og hefur hlutfallið verið mjög breytilegt síðustu 30 árin. 

Grundvallarbreyting á samsetningu bílaflotans í heild sinni mun taka nokkur ár, eða 

áratugi ef ekkert er viðhafist. Nýskráðar bifreiðar í dag verða að öllum líkindum enn hluti 

af bílaflota landsmanna 2030 með tilheyrandi losun gróðurhúsalofttegunda yfir líftíma 

hennar. Markmið stjórnvalda er að koma mengandi, eldri bifreiðum úr umferð samhliða 

og vaxandi hlutdeild vistvænna bifreiða. 

Rafbílar eru í sjálfu sér ekki ný tækni en hröð þróun síðustu ára í rafhlöðutækni hefur 

mótað grundvöll fyrir rafbílavæðingu sem ekki var í boði áður. Uppbygging viðeigandi 

innviða fyrir nýja tækni er grunnforsenda fyrir orkuskiptum í samgöngum en er á sama 

tíma kostnaðarsöm. Mersky, o.fl. (2016) gerðu rannsókn á árangri hagrænna hvata við 

svæðisbundna sölu rafbíla í Noregi sem sýndi fram á að aðgengi að hleðslustöðvum og 

tekjustig hafði mestu áhrifin á hraða innleiðingu. Stærsta spurningin virðist hins vegar 

vera hvernig, og hverjir, skuli fjármagna verkefnið. Hingað til hafa ýmsar þjóðir 

fjármagnað verkefnið með beinum og óbeinum ríkisstuðningi. 

4.1 Tilgangur hagrænna hvata 

Sierzchula, o.fl. (2014) aðreindu þrjá þætti sem hafa áhrif á innleiðingu rafbíla. Þeir eru 

tæknilegir eiginleikar vörunnar, eiginleikar neytenda og ytri þættir eins og olíuverð, verð 

á rafmagni og aðgengi að hleðslustöðvum. Allt hangir þetta saman þar sem ytri aðstæður 

stýra hegðun neytenda og hefur áhrif á eftirspurn eftir tækni eða vöru. Soderblom, o.fl. 

(2015) fullyrtu að aðgerðir stjórnvalda eins og stuðningur við rannsóknir og þróun ásamt 

markaðshvötum eru nauðsynlegir til að styðja við innleiðingu nýrrar tækni sem er 

kostnaðarsöm á fyrstu stigum þróunar. Þar af leiðandi hafa sumar þjóðir gripið til þess 

ráðs að beita hagrænum hvötum til að lækka kaupverð og auka eftirspurn eftir rafbílum 

samhliða uppbyggingu nauðsynlegra innviða (Lieven, 2015). Að auki hafa mörg lönd 
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innleitt ýmis konar tímasparandi hvata sem gera rafbíla að meira aðlagandi kosti eins og 

til dæmis aðgengi að sérakreinum og gjaldfrjálst bílastæði.  

Til þess að vistvænar bifreiðar nái fótfestu í samfélaginu þurfa þær að standa jafnfætis 

brunahreyfilsbifreiðum í augum neytenda og er kaupverð einn mikilvægasti þátturinn. Ef 

orkuskipti í samgöngum eiga fram að ganga á þeim hraða sem krafa er gerð um 

samkvæmt yfirlýstum markmiðum stjórnvalda þá ætti vistvæni kosturinn að vera 

ótvíræður í augum neytandans. Skattaumgjörð er þar mikilvægt tól stjórnvalda til þess að 

hafa áhrif á hlutfallslegt kaupverð bifreiða. 

 

 

Mynd 5. Samanburður á kostnaði Volkswagen Golf bifreiða eftir orkugjafa með og án peningalegra hvata 
fyrir rafbíla. Heimild: Volkswagen, 2019. 

Mynd 5 sýnir samanburð á Volkswagen Golf bifreiða eftir orkugjafa og er lagt mat á 

upphafs- og eldsneytiskostnað fyrir neytendur fyrstu 150.000 kílómetrana. Ekki er tekið 

tillit til annarra rekstrarliða eins og viðhaldskostnað, en hann er umtalsvert hærri í tilviki 

bensín- og dísilbifreiða m.a. vegna olíuskipta. Samanburðurinn byggir á sambærilegum 

bifreiðum hvað varðar útbúnað og afköst. Upphafskostnaður bifreiðanna miðast við 

kaupverð í Þýskalandi í janúar 2019 og eldsneytiskostnaðurinn er €1,359/lítra fyrir bensín, 

€1,139/lítra fyrir dísil og €0,2916/kWh fyrir rafmagn í Þýskalandi. Lóðrétti ásinn sýnir 
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heildarkostnað og lárétti ásinn fjölda ekinna kílómetra í tugþúsundum. Tvo ferla má sjá 

fyrir E-Golf, annars vegar þann  efri án beinna peningalega hvata við kaup og hins vegar 

þann neðri með peningalegum hvötum, sem er 4000 evru niðurgreiðsla í Þýskalandi.  

Af myndinni er ljóst að án beinna peningalegra hvata fyrir rafbíla er bensínknúna 

útgáfan af Volkswagen Golf hagkvæmari kostur fyrir neytendur fyrstu 150.000 

kílómetrana. Litlu munar á kostnaði gagnvart dísilútgáfunni af Volkswagen Golf ef þó mun 

E-Golf verða hagkvæmari kostur fyrir neytendur eftir 100.000 ekna kílómetra. Með 

beinum peningalegum hvötum fyrir rafbíla tæki það E-Golf innan við 50.000 km að verða 

ódýrari í rekstri heldur en báðar útgáfurnar af brunahreyfilsbifreiðunum. Niðurstöðurnar 

sýna hvernig beinir peningalegir hvatar geta haft áhrif kostnað við kaup og rekstur 

vistvænna bifreiða. Í þessu tilviki hefur niðurgreiðslan í för með sér hlutfallslega 

verðbreytingu á bifreiðunum. 

Beinir peningalegir hvatar eru aðeins ein aðferð af mörgum til þess að auka eftirspurn 

eftir rafbílum. Það eru undir hverju landi fyrir sig komið að byggja upp hvatakerfi sem 

hentar aðstæðum hverju sinni. Yang, o.fl. (2016) gáfu út skýrslu á vegum ICCT 

(International Council on Clean Transportation) sem fjallar um hvernig best sé að þróa 

hagræna hvata fyrir innleiðingu rafbíla á hagkvæman máta. Skýrslan ber saman þær 

aðferðir sem hefur verið beitt í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu og árangur þeirra að ná 

markmiðum um aukna sölu rafbíla. Þá var horft til ýmissa þátta eins og umfang hvatanna, 

gerð, tímasetning þeirra, ásamt þeim innviðum sem eru til staðar og hve lengi þeir skuli 

vara. Í skýrslunni eru lagðar fram fjórar meginreglur sem ætti að styðjast við til að ákvarða 

bestu samsetningu hagrænna hvata fyrir rafbíla: 

➢ Tímasetja hvatana svo þeir séu í boði fyrir neytendur þegar viðskipti eiga sér 
stað og gera virði þeirra sýnilegt fyrir söluaðila og tilvonandi kaupendur.  

➢ Aukið upplýsingaflæði um peningalegt virði hvatanna sem getur verið 
mismunandi milli bílgerða og háð þáttum eins og útblástursgildum og 
rafhlöðustærð. Stuðla að einfaldleika í uppsetningu hvatanna sem eru 
aðgengilegir almenningi og draga úr misskilningi milli söluaðila og neytenda.  

➢ Sjá til þess að hvatarnir séu í boði fyrir allar gerðir kaupenda. Þá er átt við 
einstaklinga, fyrirtæki, bílaleigur og hið opinbera bæði til kaupa og kaupleigu. 
Þegar hluti af neytendum eru gerðir óæskilegir fyrir hvötum dregur það úr 
áhrifum þeirra til að auka sölu. 

➢ Skilgreina skýra stefnu og tímaramma fyrir hvatana sem gerir framleiðendum, 
söluaðilum og neytendum kleift að treysta á varanleika þeirra og draga úr 
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óvissu. Festa hvatanna til nokkurra ára í senn til að stuðla að 
markaðsinnleiðingu en endurskoða reglulega með möguleika á breytingum. 

Tímasetning hvatanna, þ.e. hvenær í ferlinu þeir nýtast, hefur áhrif neytendaval og 

upplifun. Þeir geta haft áhrif á fjárhag neytandans fyrir kaup, við kaup eða eftir þau og 

geta verið til einskiptis eða árlegir. Skattalækkun á kaupverði og niðurgreiðsla eru greidd 

til einskiptis og eru háð upphæð upphafsfjárfestingu. Aðrar verðívilnanir byggjast á 

árlegum sköttum eða endurteknum gjöldum og eru yfirleitt lægri að upphæð en greiðast 

jafnt og þétt við notkun yfir líftíma bifreiðarinnar. 

4.2 Flokkun á aðgerðum stjórnvalda 

Kley, Wietschel & Dallinger (2010) flokkuðu aðgerðir stjórnvalda til að styðja við 

innleiðingu rafbíla í fjóra flokka þeim stýritækjum (instruments) beita má og til hvaða 

hópa þær ná.  

➢ Reglustýring (regulatory instruments) á framboði bifreiða sem uppfylla kröfur 
markaðarins og hefur áhrif á bílaframleiðendur. Leggur grundvöll að framboði 
nýrra bifreiða. 

➢ Hvatastýring (economic instruments) í formi beinna eða óbeinna peningalegra 
ívilnana fyrir neytendur og bætir samkeppnisstöðu vistvænni ökutækja við val 
á fararkosti.  

➢ Leiðbeinandi stýring (suasive instruments) þar sem aðgengi að upplýsingum er 
einfaldað með fræðsluherðferðum eða með sérstökum reglugerðum um 
hleðslustaðla eða merkingar. Stuðlað að því að draga úr flækjustigi nýrrar 
tækni. 

➢ Skipulagsumgjörð (organizational instruments) þar sem stjórnvöld fjárfesta í 
nauðsynlegum innviðum til að draga takmörkunum nýrrar tækni. Slíkar 
aðgerðir, eins og uppbygging hleðslustöðva fyrir rafbíla, bera oft háan 
upphafskostnað. 

Aðgerðirnar hafa allar mismunandi áhrif á hina ýmsu þegna samfélagsins. Því þarf að 

skoða þær út frá þáttum eins og hagkvæmni, árangri í innleiðingu, flækjustigi og pólitískri 

samstöðu (Kley, o.fl., 2010). Þær stuðla allar að því að koma á fót sterkum markaði og 

styðja við framleiðslu og innleiðingu vistvænna bifreiða. Bílamarkaðurinn á Íslandi er í 

forgrunni þar sem engin bílaframleiðsla á sér stað og allar bifreiðar eru innfluttar nýjar 

eða notaðar. Því munu aðgerðir stjórnvalda á Íslandi fyrst og fremst snúa að því að 

innfluttar bifreiðar séu af vistvænum toga. Hvatastýring með verðbundinni stýringu, 

leiðbeinandi stýring og skipulagsumgjörð eru þar af megináherslur. 
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Tafla 2. Flokkun á aðgerðum stjórnvalda fyrir vistvænar bifreiðar. Heimild: Kley, o.fl., 2010. 
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4.2.1 Reglustýring  

Reglustýring (regulatory instruments) á framboði bifreiða sem uppfylla kröfur 

markaðarins hefur áhrif á bílaframleiðendur. Þá eru settar á hömlur eða skilyrði sem 

bílaframleiðendur þurfa að uppfylla áður en ný bílgerð fer á markað. Markmið 

reglustýringar er að hafa áhrif á framleitt magn eða aðföng með aukinni umhverfisáherslu 

í öllu framleiðsluferlinu. Evrópusambandið hefur til að mynda sett ýmsar kvaðir á 

Evrópska bílaframleiðendur um útblástur nýrra bifreiða eða framleiðslumarkmið sem 

hvetja til aukinnar áherslu á vistvænar bifreiðar. Þessar takmarkanir einblína á vöruna 

sem er framleidd, eða skilgreina staðla í framleiðsluferlinu. Reglustýring af þessu tagi er 

ósveigjanlegri á milli landa og þurfa minni lönd, eins og Ísland, að taka þessa staðla upp 
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einhliða samkvæmt reglugerðum Evrópska Efnahagssvæðisins. Nýjar bifreiðar innfluttar 

til Íslands þurfa að uppfylla Euro 6 staðlana samkvæmt reglugerðum. 

4.2.2 Hvatastýring 

Hvatastýring (economic instruments) miðar að því að hafa áhrif á náttúrulega 

markaðsútkomu með því að stýra magni eða verðlagningu. Magnbundin stýring hefur 

áhrif á framboðshliðina og skilgreinir framleiddan fjölda annars vegar með því að 

takmarka heildarframleiðslu (maximum quantity approach) eða skilgreina 

lágmarksframleiðslu (minimum quantity approach). Til dæmis með að setja 

framleiðslukvóta á bílaframleiðendur sem skilgreinir lámarksfjölda kolefnishlutlausra 

bifreiða eða takmarkar hlutfallslegt magn mengandi bifreiða af heildarframleiðslu.  

Verðbundin stýring einblínir á eftirspurnarhliðina. Stýritæki af þeim toga geta verið í 

formi skattalegra ívilnana fyrir neytendur sem bætir samkeppnisstöðu vistvænni 

ökutækja við val á fararkosti. Annars vegar með því að draga úr upphafs- og 

rekstrakostnaði bifreiðarinnar og hins vegar að hlutfallslega auka kostnaðinn við 

brunahreyfilsbifreiðar sem tekur mið af þeim ytri áhrifum sem þær valda samfélaginu.  

4.2.2.1 Skattalækkun við og eftir kaup 

Þegar neytandi kaupir bifreið þá hafa stjórnvöld mismunandi leiðir til þess að hafa áhrif á 

ákvörðunartöku með því að aðlaga skattbyrði. Flest lönd leggja á vörugjöld eða tolla 

ásamt virðisaukaskatti á nýskráðar bifreiðar sem nota má sem stýritæki fyrir hlutfallslegt 

kaupverð bifreiða eftir þeirri mengun sem af þeim stafar. Fearnley, o.fl. (2015) fullyrða að 

beinir peningalegir hvatar sem lækka kaupverð bifreiða eru þeir skilvirkustu til þess að 

auka hraða innleiðingar rafbíla með því að jafna út bilið í kaupverði milli rafbíla og 

brunahreyfilsbifreiða. Gallagher & Muehlegger (2008) halda því fram að bein lækkun á 

kaupverði sem á sér stað við kaup er tvöfalt áhrifaríkari heldur er skattalækkun sem á sér 

stað eftir kaup eins og lækkun tekjuskatts þar sem neytandinn þarf sjálfur að sækja um 

skattalækkunina og fá endurgreidda eftir kaup með tilheyrandi flækjustigi. Diamond 

(2008) bætir við að hins vegar sé hætta á því, í einhverjum mæli, að bein skattalækkun 

við kaup sitji eftir hjá umboðsaðilanum þar sem hann reiknar lækkunina inn í söluverðið 

og flytur peningalegu lækkunina frá neytandanum yfir til umboðsaðilans. Sallee (2008) 

sýndi fram á að sú hætta væri ekki mikil og að neytandinn fær nær allan ábata 

skattalækkunarinnar. Almennt er skattalækkun auðveld í framkvæmd og vel liðin af 
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almenningi. Hins vegar er þessi leið oft kostnaðarsöm fyrir stjórnvöld þar sem hún rýrir 

tekjur þeirra af nýskráðum bifreiðum, stuðlar ekki að færri bifreiðum í umferð og hefur 

verið gagnrýnd fyrir að ýta undir tekjuójöfnuð í samfélaginu í ljósi þess að kaupendur 

nýrra bifreiða eru yfirleitt í efnaðri hluta þess. 

Sama peningalega lækkun á sér stað með skattalækkun eftir kaup. Þá bjóða stjórnvöld 

endurgreiðslu á skatti, yfirleitt í formi lækkunar á árlegum tekjuskatti. Þessi aðferð hefur 

minni áhrif á eftirspurn eftir rafbílum heldur en bein skattalækkun á kaupverði eins og 

Gallagher & Muehlegger sýndu fram á árið 2008. Þessi aðferð við skattalækkun virðist 

aðeins áhugaverð fyrir hluta af neytendum þar sem flækjustigið er hátt og er tímafrekt í 

framkvæmd. Fá lönd hafa beitt þessari aðferð en hún hefur verið notuð í nokkrum fylkjum 

í Bandaríkjunum. 

4.2.2.2 Niðurgreiðslur 

Neytandinn fær ákveðna upphæð greidda út strax við kaup í stað þess að fá skattalækkun 

eða endurgreiðslu á skatti. Niðurgreiðslan er oft háð ýmsum skilyrðum eins og hvernig 

bifreið skal kaupa og getur upphæðin verið breytileg eftir bílgerð og útblæstri. Ef bornir 

eru saman möguleikarnir, skattalækkun eða niðurgreiðsla, þá er hægt að skoða árangur 

þjóða sem fóru mismunandi leiðir í skattaumgjörð. Bresk og Frönsk stjórnvöld fóru þá 

leiðina að bjóða niðurgreiðslur í stað skattalækkana. Í Frakklandi er niðurgreiðslan háð 

koltvíoxíðlosun bifreiðarinnar þar sem bifreiðar með útblástur á bilinu 0-20 g/km fá 

niðurgreiðslu allt að 27% af kaupverði bifreiðarinnar, þó að hámarki 6300 evra, og 

niðurgreiðsla að hámarki 1000 evra fyrir bifreiðar með útblástur á bilinu 21-60 g/km 

(ACEA, 2017). Lévay , o.fl. (2017) sýndu fram að sú leið sem stjórnvöld velja í 

skattaumgjörð geta haft mikil áhrif á hvaða bílgerðir seljast mest. Niðurgreiðslan í 

Frakklandi og Bretlandi virðist hylla undir smærri og ódýrari gerðir af rafbílum en í Noregi 

hefur skattalækkunin á vörugjöldum og virðisaukaskatti þau áhrif að neytendur kjósa 

fremur dýrari gerðir af rafbílum þar sem ekkert þak er á peningalegu gildi 

skattalækkananna. Niðurgreiðslan er talin vega á móti áhrifum tekjutilfærslu með 

skattalegum ívilnunum en er að sama skapi kostnaðarsöm fyrir stjórnvöld. Kostnaðurinn 

er þá í formi beinna peningalegra styrkja en ekki óinnheimta tekna af sölu nýrra bifreiða 

og þarf því að gera ráð fyrir slíkum útgjöldum í fjárlögum ríkisins. Það krefst meiri 
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pólitískrar samstöðu þar sem rammi fjárlaga er takmarkaður og fórna þarf öðrum 

útgjaldaliðum til þess að skapa rými fyrir niðurgreiðslurnar. 

4.2.2.3 Lækkun bifreiðagjalda 

Bifreiðargjöld eru greidd árlega, eða oftar, og hafa því áhrif á rekstrarkostnað bifreiðar 

yfir líftíma hans fremur en upphafskostnað. Árleg bifreiðagjöld taka í flestum löndum mið 

af CO2 útblæstri og eiginþyngd bifreiðarinnar. Rannsókn Giblin & McNabola (2009) á 

áhrifum hærri bifreiðagjalda fyrir mengandi bíla á Írlandi sýndu fram á aukna sölu á 

umhverfisvænni bifreiðum. Að auki sýndu þau fram á að við ákvörðunartöku um 

bifreiðarkaup hefðu árleg gjöld meira vægi heldur en skattalækkanir eða niðurgreiðslur. 

Umfang skattalækkana og niðurgreiðsla er mikilvægt í því samhengi og hafa aðrar 

rannsóknir sýna fram á hið gagnstæða. Lækkun bifreiðagjalda hefur minna vægi í 

rekstrarkostnaði yfir líftíma bifreiða heldur en skattalækkun á kaupverði. Sparnaður fyrir 

neytendur er endurtekinn og á ársgrundvelli yfir líftíma bifreiðar en skattalækkun er til 

einskiptis og á sér stað strax við upphafsfjárfestingu. 

4.2.2.4 Hærri skattar á jarðefnaeldsneyti 

Mandell (2009) fullyrðir að hærri skattar á jarðefnaeldsneyti hafa ekki aðeins áhrif á 

aksturshegðun og fjölda keyrðra kílómetra heldur leiða þeir einnig til aukinnar 

eftirspurnar eftir hagkvæmari bifreiðum sem hvetur bílaframleiðendur til þess að mæta 

þeirri eftirspurn með eyðslugrennri bifreiðum. Eins og nefnt var í kaflanum um ytri áhrif 

vegna umferðar og mengunar (Austin & Dinan 2005)þá munu hærri skattar á eldsneyti 

auka jaðarkostnað á hvern keyrðan kílómetra þar sem eldsneytiskostnaður eykst. 

Strangari eldsneytistaðlar á bílaframleiðendur lækka hins vegar þennan jaðarkostnað þar 

sem eyðslugrennri bílar nota minna eldsneyti á hvern keyrðan kílómetra. Því er hægt að 

draga þá ályktun að jafnvel þótt báðar aðgerðirnar myndu stuðla að sömu eyðslutölum 

bifreiðanna þá myndi skattur á eldsneyti draga meira úr eldsneytisnotkun þar sem það 

hvetur til færri ekinna kílómetra. Á þeim forsendum er eldsneytisskatturinn betri en hertir 

staðlar til að draga úr eldsneytisnotkun. Að auki hafa hærri skattar á jarðefnaeldsneyti 

þau áhrif að hækka rekstrarkostnað brunahreyfilsbifreiða yfir líftíma þeirra í samanburði 

við vistvæna fararkosti til bóta fyrir samkeppnishæfni þeirra. Í Noregi var til að mynda lagt 

upp með að hærri skattar á jarðefnaeldsneyti skyldu hafa tvíverkandi áhrif á 

bílamarkaðinn. Annars vegar fjármagna skattaívilnanir fyrir rafbíla fyrstu árin og hins 
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vegar að breyta hlutfallslegum kostnaði við rekstur á rafbílum í samanburði við 

brunahreyfilsbifreiðar. 

Almennt séð er hærri skattlagning á jarðefnaeldsneyti óvinsæl í samfélögum vegna 

þeirra miklu ruðningsáhrifa sem þeir hafa á tekjulág heimili. Sú aðferð er þó einföld í 

framkvæmd og gætir oft góðrar pólitískrar samstöðu meðal valdhafa. Aðferðin virðist sér 

í lagi áhrifamikil í þeim tilgangi að hækka rekstrarkostnað eldri, mengandi bifreiða og 

hvetja til endurnýjunar í vistvænni fararkosti. 

4.2.2.5 Hvati til endurnýjunar eldri bifreiða 

Hækkun skilagjalds eldri mengunarmeiri bifreiða er í sjálfu sér ekki hvati til að kaupa 

vistvænni bifreiðar heldur hvati til endurnýjunar þar sem bifreiðar eru nytjavörur með 

ákveðinn líftíma eru nýskráningar aðeins lítill hluti bifreiða í umferð. Beiting þessarar 

aðgerðar samhliða öðrum hvötum sem gera vistvænni bifreiðar að samkeppnishæfari 

kosti gæti stuðlað að hraðari innleiðingu þeirra.  

Ríkisstjórn Obama lét reyna á slíka aðgerð árið 2009 („Cash-for-clunkers“) sem hafði 

tvíþætt markmið. Annars vegar að hvetja til aukinnar sölu bifreiða eftir fjármálakreppuna 

og hins vegar að skipta út gömlum eyðslufrekum bifreiðum fyrir nýrri og umhverfisvænni 

bifreiðar. Kaupendur fengu $3,500 – $4,500 afslátt af nýju bifreiðinni þegar sú gamla var 

látin upp í, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Ríkisstjórnin lagði til $2,85 billjón í 

verkefnið sem kláraðist á einum mánuði. Li, Lynn & Spiller (2010) sýndu fram á að 

árangurinn var misjafn. Jafnvel þótt söluaukning átti sér stað fyrir umhverfisvænni 

bifreiðar yfir tímabilið voru áhrifin einungis tilfærsla í sölu milli mánaða og aðgerðin ekki 

talin ábatasöm miðað við beinan útlagðan kostnað. 

4.2.2.6 Vegatollar og þéttbýlistollar 

Hlutverk þéttbýlistolla (congestion charges) er að draga úr umferð í þéttbýli og felur í sér 

gjald þegar ekið er inn í miðborgir (congestion charge zone). Slík gjöld eru orðin algeng í 

stórborgum Evrópu eins og París, London og Osló. Markmið þessara hvata er að draga úr 

umferð í miðborgum, og tilheyrandi útblæstri frá brunahreyfilsbifreiðum, ásamt því að 

stytta ferðatíma. 

Ein gerð af hvatastýringu stjórnvalda er að lækka þessa tolla, eða afnema, fyrir 

kolefnishlutlausar bifreiðir og banna umferð mengandi bifreiða. Eigendur slíkra bifreiða 

hagnast á minni umferð og fleiri bílastæðum í þéttbýli. Sýnt hefur verið fram á að þessir 
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hvatar eiga þátt í að flýta innleiðingu rafbíla (Figenbaum, 2017) en nær ekki tilsettum 

markmiðum um að draga úr umferð í miðborgum. Í framkvæmd er einfalt að afnema þessi 

gjöld fyrir umhverfisvænar bifreiðar með litlum tilkostnaði. Hins vegar virðist þessi hvati 

aðeins virka á frumstigum innleiðingar rafbíla í þéttbýlum þar sem frí bílastæði eru af 

skornum skammti og áhrif þeirra á umferð er takmörkuð. Með vaxandi fjölda 

kolefnishlutlausra bifreiða í umferð myndi fjöldi bifreiða í þéttbýli aukast sem er á skjön 

við markmið stjórnvalda um minni vegaumferð í þéttbýli. Vert að nefna að í 200 borgum 

og bæjum í 10 löndum Evrópu eru svæði sem takmörkuð mengun bifreiða er leyfð (LEZ, 

Low Emission Zones).  

Vegatollar á umferð um ákveðna vegi eru algengir í Evrópu og þá sérstaklega í Noregi. 

Kostnaðurinn leggst á ökumenn í beinu hlutfalli við notkun bifreiðarinnar og er því hluti 

af rekstrarkostnaði yfir líftíma hennar. Umfang tollskyldra vega í Noregi hefur aukist 

umtalsvert í Noregi á síðustu áratugum. Frá árinu 1997 var ákveðið að fella niður gjöld 

fyrir rafbíla á tollskyldum vegum. Almennt virðast þessar aðgerðir hafa tekist vel. Bjerkan, 

o.fl. (2016) gerðu könnun meðal 3400 rafbílaeigenda í Noregi árið 2016 þar sem lagt var 

mat á hvaða hagrænu hvatar væru nauðsynlegir við ákvörðunartöku um kaup á rafbíl. 

Niðurstöður könnunarinnar var að lækkun á kaupverði bifreiðarinnar var almennt talinn 

sterkasti hvatinn við kaup á rafbíl. Hins vegar lagði stór hluti svarenda ríka áherslu á 

undanþágu frá vegtollum, sérstaklega á svæðum eins og Þrándheimi þar sem vegtollar 

eru sérstaklega háir. 

Ívilnanir á vegatollum og þéttbýlistollum fyrir vistvænar bifreiðir eru einfaldar í 

framkvæmd og hagkvæmar í þeim skilningi að auka áhuga neytenda á vistvænum 

bifreiðum með lágum tilkostnaði í samanburði við aðrar aðgerðir. Hins vegar virðast 

þessar aðgerðir skila mestum árangri á frumstigum innleiðingar þar sem hagkvæmni 

þeirra minnkar eftir því sem fjöldi vistvænna bifreiða í umferð eykst.  

4.2.2.7 Aðrar hvatastýrandi aðgerðir 

Ýmsar aðrar veigaminni aðgerðir standa stjórnvöldum til boða við innleiðingu vistvænna 

ökutækja. Stjórnvöld eiga til að mynda, og reka, fjölda bifreiða beint eða óbeint í gegnum 

fyrirtæki í ríkiseigu. Í flokkun á aðgerðum stjórnvalda fjalla Kley, o.fl. (2010) um kaup hins 

opinbera á vistvænum ökutækjum sem hvatastýringu en að vissu leyti mætti einnig flokka 

það sem leiðbeinandi stýringu. Fordæmið sem slíkar aðgerðir setja fyrir neytendur er 
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aukin tiltrú á orkuskiptum í samgöngum ásamt aukningu í eftirspurn eftir vistvænum 

ökutækjum þar sem stjórnvöld eru umfangsmiklir kaupendur ökutækja. Í frétt 

Morgunblaðsins frá 6. nóvember 2018 kemur fram að ríkisstjórn Íslands samþykkti tillögu 

forsætisráðherra í byrjun nóvember 2018 að rafvæða allar ráðherrabifreiðar og stefnt er 

á uppsetningu rafhleðslustöðva á bílastæðum allra ráðuneyta á komandi mánuðum. 

4.2.3 Leiðbeinandi stýring  

Þriðja stýritæki stjórnvalda er leiðbeinandi stýring (suasive instruments) þar sem aðgengi 

að upplýsingum er aukið til að draga úr vanþekkingu eða flækjustigi nýrrar tækni. Bjerkan, 

o.fl. (2016) fullyrtu að þekkingaskortur, áhætta og íhaldssemi gagnvart tækninýjungum 

eiga sinn þátt í að sporna gegn innleiðingu rafbíla. 

Leiðbeinandi stýring er af tvennum toga eins og sýnt er í töflu 2. Annars vegar 

upplýsingahlutverk stjórnvalda sem stuðlar að því að hafa áhrif á ákvörðunartöku 

neytenda og eftirspurn með því að auka aðgengi að upplýsingum með fræðsluherferðum 

eða með sérstökum merkingum um orkunotkun. Hins vegar er leiðbeinandi stýring einnig 

eftirlitshlutverk stjórnvalda með það markmið að draga úr flækjustigi við nýja tækni eins 

og til dæmis samræming á hleðslustengjum. Þess til viðbótar er leiðbeinandi stýring 

stjórnvalda á framboðshlið bifreiða gagnvart framleiðendum meðal annars að styrkja 

rannsóknir og þróun nýrrar tækni.  

Í ýmsum löndum hafa stjórnvöld stutt við stofnun hagsmunasamtaka fyrir vistvæna 

fararkosti til að hafa yfirsýn með markaðsuppbyggingu og árangri. Í Noregi voru 

rafbílasamtökin Norstart stofnuð með það markmið að stuðla að samvinnu milli aðila 

rafbílaiðnaðarins eins og rafbílaeigenda, rafbílaframleiðenda, orkufyrirtækja, aðila í 

innviðauppbyggingu og hinu opinbera. Norstart hefur meðal annars átt virkan þátt í að 

auka vitneskju fólks um rafbíla sem fýsilegan samgöngumáta. Þeir halda úti sérstakri 

vefsíðu þar sem allar nauðsynlegar upplýsingar fyrir rafbílaeigendur er að finna, eins og 

hleðslustöðvar og fréttir, ásamt því að halda utan um töluleg gögn og gera rannsóknir á 

þróun rafbílamarkaðarins. Aðgerðir af þessu tagi eru taldar vera einfaldar í framkvæmd, 

hlutfallslega ódýrar og árangursríkar. Á Íslandi hafa helstu hagsmunahópar neytenda í 

baráttu fyrir innleiðingu vistvænna ökutækja verið Félag Íslenskra Bifreiðaeigenda, 

Bílagreinasambandið og Rafbílasamband Íslands stofnað 2012.  
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4.2.4 Skipulagsumgjörð 

Fjórði og síðasti flokkur stýritækja stjórnvalda er stýring á skipulagsumgjörð 

(organizational instruments) þar sem stjórnvöld fjárfesta í nauðsynlegum innviðum til að 

draga takmörkunum nýrrar tækni. Slíkar aðgerðir, líkt og uppbygging hleðslustöðva fyrir 

rafbíla, bera oft háan upphafskostnað og hafa einkaaðilar ekki sömu burði til að ráðast í 

slíkar framkvæmdir nema með fullvissu um framtíðarstefnumótun gagnvart nýrri tækni. 

Til eru dæmi um aðkomu einkarekinna fyrirtækja í uppbyggingu innviða en mörg þeirra 

ráðast í sérverkefni sem eru styrkt af ríkinu að hluta eða til fulls. 

Endurskoðun á byggingareglugerðum þar sem gert er ráð fyrir hleðslutengjum í 

nýbyggingum er dæmi um stýringu á skipulagsumgjörð. Slíkar aðgerðir eru mikilvægar til 

lengri tíma ef markmiðið er orkuskipti í samgöngum. Út frá sjónarhorni neytandans, sem 

er viljugur til að skipta út sínum mengandi fararkosti í vistvænan orkugjafa, eru 

hleðslumöguleikar hans í heimahúsi einn af ráðandi þáttum í ákvörðunartöku. 

Hleðslumöguleikar í fjölbýlum, sérstaklega eldri byggingum, eru mjög takmarkaðir og 

krefjast mikils fjárútláts í upphafi. Hleðslustöðvarnar sjálfar eru þá aðeins hluti af 

heildarkostnaði við aðgerðirnar er einn hluti aðgerða stjórnvalda í stýringu á 

skipulagsumgjörð að koma á fót heildstæðu dreifikerfi raforku fyrir rafbíla með 

fjárfestingum í nauðsynlegum innviðum fyrir alla neytendur, þar með talin fjölbýli.  

4.2.4.1 Frítt í bílastæði og aðgengi að sérakreinum 

Önnur gerð af hvatastýrandi aðgerðum stjórnvalda eru ýmsir tímasparandi hvatar eins og 

aðgengi að sérakreinum og gjaldfrjáls bílastæði. Þessar aðgerðir eru þegar til staðar í dag 

í ýmsum löndum og eru vinsælir meðal ökumanna vistvænna bifreiða. Þær lúta fremur að 

tímasparnaði og þægindum heldur en beinum peningalegum hvötum við kaup eða rekstur 

bifreiða. Ákvörðun um niðurfellingu bílastæðagjalds er yfirleitt í verkahring 

borgaryfirvalda og sveitastjórna og hafa reynst ódýr og áhrifamikil aðferð til að hvetja til 

notkunar rafbíla. Hins vegar verður erfiðara að halda þessum möguleika opnum eftir því 

sem fjöldi rafbíla í umferð eykst, enda eru bílastæði af skornum skammti. Sama gildir um 

aðgengi að sérakreinum. Eftir því sem fjöldi rafbíla í umferð eykst mun ábatinn og 

tímasparnaðurinn minnka. Þessi hvati virðist því virka best á frumstigum innleiðingar 

rafbíla og hefur reynslan sýnt það í Noregi. Innleiðing rafbíla hefur náð miklum árangri í 

Noregi og virðist sem að þessir hvatar séu nú farnir að draga dilk á eftir sér með auknum 
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umferðarþunga á sérakreinum og skorti á gjaldfrjálsum bílastæðum. Umræðan á þinginu 

virðist færast í átt að afnámi hvatanna í ljósi árangurs þeirra og hvort rafbílavæðingin sé 

orðin sjálfbær. Langbroek, o.fl. (2016) gerðu skoðanakönnun á árangri og afstöðu 

neytenda gagnvart hagrænum aðgerðum stjórnvalda í Svíþjóð fyrir rafbíla. Svarendur 

mátu gjaldfrjáls bílastæði og aðgengi að sérakreinum mikils í ákvörðunartöku á 

bifreiðarkaupum. Þar segir að þessar einföldu aðgerðir séu hagkvæmar í að ná fram 

markmiðum við tiltölulega lægri kostnað en beinar peningalegar ívilnanir. Hins vegar er 

aðgengi að sérakreinum einungis framkvæmanlegt þar sem sérakreinar eru til staðar og 

á Íslandi eru þær af skornum skammti. 

4.3 Gagnrýni hagrænna hvata 

Aðgerðir stjórnvalda sem snúa að því að hvetja til eða draga úr ákveðnum 

hegðunarmynstrum eiga það til að breyta tekjudreifingu í samfélaginu. Þessar breytingar 

eru mikilvægar þegar metið er hvort aðgerðirnar stuðli að ákjósanlegri (desirable) útkomu 

eða hvort ábatinn vegi upp á móti kostnaðinum við þær. Algeng gagnrýni aðgerðir með 

beinum fjárhagslegum hætti er hvernig þær hafa áhrif á tekjudreifingu í samfélaginu 

(Strata, 2017). Larson (2014) tekur fram að í sumum löndum er algengt að þeir sem kaupa 

rafbíla eru að jafnaði tekjuhærri og kaupa þá sem annan eða þriðja bíla heimilisins í stað 

þess að nota þá sem aðal ferðamáta.  

Því er haldið fram að á svæðum þar sem rafbílar raunverulega dragi úr losun GHL, 

munu peningalegir hvatar stjórnvalda einungis stuðla að aukningu í sölu rafbíla ef þeir 

leiða til þess að fleiri kaupi rafbíla heldur en myndu gera án hvatanna. Ef þessar bifreiðar 

hefðu engu að síður verið keyptar án peningalegu hvatanna þá eru afleiðingar þeirra hrein 

tekjutilfærsla (Strata, 2017). Samkvæmt útreikningi CBO (Congressional Budget Office, 

2012) var metið að peningalegu hvatar stjórnvalda í Bandaríkjunum ættu þátt í 30% af 

sölu rafbíla en 70% sölunnar hefði engu að síður komið til án hvatana Þar segir að í ljósi 

þess að rafbílar séu almennt dýrari í kaupum er talið ólíklegra að peningalegir hvatar 

stjórnvalda hafi úrslitaatkvæðið þegar tekjuháir aðilar taka ákvörðun um að kaupa rafbíl.  

Gagnrýnendur hafa bent á að stjórnvöld hafa ýmsar leiðir til þess að hvetja til 

rannsókna og þróunar á nýrri tækni. Þess á meðal er beinn fjárstyrkur til rannsókna, 

hækkun skatta á óæskilega tækni eða niðurgreiðsla fyrir æskilega nýja tækni. Almennt 

séð er hlutverk peningalega hvata að styðja við iðnað á upphafsstigum þróunar þegar 
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kostnaður er hár, með því að auka eftirspurn þar til kostnaður lækkar niður á 

samkeppnishæft stig. Þegar hvatarnir hafa ekki þau áhrif á eftirspurnina er sú áhætta að 

hlutverk þeirra sé einungis að stuðla að tilfærslu tekna milli hópa fólks og í tilfelli rafbíla 

eru það tekjuháir hópar sem tileinka sér ábatann við hvatana. Þegar beinir peningalegir 

hvatar til kaupa eru bornir saman við stuðning til rannsókna og þróunar nýrrar tækni, 

sýndu Jaffe, o.fl. (2005) fram á að þeir eru ekki jafn áhrifaríkt tól til að hvetja til 

nýsköpunar. Stjórnvöld geta yfirleitt ekki spáð fyrir um hvaða tækni verður hagkvæmust 

til þess að draga úr losun GHL fyrr en tæknin hefur verið þróuð. Það þýðir að of mikill 

snemmbúinn stuðningur við ákveðna tækni getur stuðlað að „lock-in“ áhrifum fyrir þá 

tækni, jafnvel þótt æðri tækni gæti náð útbreiðslu í stað hennar. 

Stjórnvöld hafa lengi fjármagnað rannsóknir til að þróa rafbílatækni. Hvatning til 

nýsköpunar er mikilvæg fyrir samfélagið en aðferðir til þess eru ekki allar jafn hagkvæmar. 

Jaffe, o.fl. (2005) skipta nýsköpunarferlinu í tvö stig. Rannsakendur þróa fyrst nýja tækni 

og neytendur tileinka sér síðan nýju tæknina sem tekur við af þeirri eldri. Peningalegir 

hvatar til að kaupa nýja tækni sem dregur úr mengun er ein af minnst hagkvæmu leiðum 

til þess að draga úr mengun þar sem þeir hvetja ekki neytendur til þess að hætta að nota 

mengunarmeiri tæknina. Rannsóknir Fox & Aksen (2017) benda til þess að aðgerðir 

stjórnvalda sem beinast að ákveðinni tækni eru ekki jafn áhrifaríkar og aðgerðir sem eru 

óháðar tækninni, eins og kolefnisskattur. 

Rudolph (2016) gagnrýnir beina peningalega hvata fyrir að beinast ekki að þeim hópi 

fólks sem í raun skilji eftir sig stærsta kolefnisfótsporið og aka mest. Rannsóknir sýna að 

þeir sem keyra innan við 15.000 km á ári og kjósa vistvænni ferðamáta, eins og hjólreiðar 

og opinberar samgöngur, eru mun líklegri til þess að nýta sér peningalega hvata 

stjórnvalda til kaupa á rafbíl heldur en þeir sem keyra hefðbundna brunahreyfilsbifreiðar 

lengri vegalengdir á ársgrundvelli (Rudolph, 2016). 
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5 Þróun og árangur hagrænna hvata á Íslandi 

Aðstæður á Íslandi fyrir bílamarkað, sem lítið sjálfstætt eyríki í Norður-Atlantshafi, eru 

óhefðbundnar í alþjóðlegum samanburði. Þjóðin er háð innflutningi á tækjum og vörum 

til samganga þar sem hvorki bifreiða- né olíuframleiðsla á sér stað innanlands.  Í sögulegu 

samhengi er sjálfstæður gjaldmiðill Íslendinga sveiflugjarn og veiking krónunnar eftir 

fjármálakreppuna árið 2008 hafði gífurleg margföldunaráhrif á kaupmátt heimila og 

fyrirtækja landsins með snarpri hækkun á kostnaði innfluttra nytjavara, eins og til dæmis 

jarðefnaeldsneyti. Nær allar bifreiðar í umferð árið 2008 voru brunahreyfilsbifreiðar en 

minna vægi þeirra í hlutdeild bílaflotans á Íslandi dregur úr áhrifum erlendra 

verðbreytinga á innlent verðlag ásamt því að draga úr losun GHL frá vegasamgöngum. 

5.1 Sérstaða Íslands í orkumálum og mengun frá vegasamgöngum 

Samsetning heildarlosunar GHL á Íslandi þykir óvenjuleg að mörgu leyti í alþjóðlegum 

samanburði. Í skýrslu Umhverfisstofnunar frá 2018 er fjallað um um losun GHL á Íslandi 

(National Inventory Report, 2018). Þar kemur meðal annars fram að endurnýjanlegir 

orkugjafar eiga hlut í 99,9% af orkunotkun Íslendinga til rafmagns og húshitunar. Tölurnar 

ná yfir tímabilið 2014-2016 og þar segir að 60% rafmagns í OECD ríkjunum er framleitt 

með jarðefnaeldsneyti, 18% með kjarnorku, 14% með vatnsafli og loks rúmlega 8% með 

jarðvarma, vind- eða sólarorku. Yfir tímabilið 1990 til 2016 jókst heildarlosun GHL á Íslandi 

um rúmlega 28% en hefur dregist saman um tæplega 2% frá árinu 2015. Hlutur 

vegasamganga af heildarlosun var 19,5% árið 2016 og segir í skýrslunni að losun 

koltvíoxíðs frá vegasamgöngum á Íslandi hefur aukist um 74% frá árinu 1990 til ársins 

2016. Það má rekja til vaxandi fjölda bifreiða á íbúa, fleiri ekinna kílómetra og aukningu í 

stærri bifreiðum til ársins 2007. Frá 1990 hefur bílafloti landsmanna stækkað hratt og 

mannfjöldi aukist um 30%. Losun frá vegasamgöngum náði hámarki árið 2007 en dróst 

saman um 9,4% til ársins 2015 áður en hún jókst aftur um 8,9% frá 2015 til 2016, sem má 

rekja að hluta til aukinna umsvifa ferðaþjónustu. Síðustu ár hafa eyðslugrennri bifreiðar 

verið fluttar inn í meiri mæli, öfugt við þróunina 2002-2007 þegar stærri bifreiðar voru 

innfluttar við batnandi efnahag. 
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5.2 Orkuskipti í samgöngum 

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum var samþykkt af ríkisstjórninni árið 2010 til þess að 

framfylgja markmiðum um samdrátt í losun GHL. Langtímaáætlunin fól í sér að draga úr 

heildarlosun á Íslandi um 50-75% fyrir árið 2050 miðað við gildi ársins 1990. Til skemmri 

tíma væri markmið Íslands að losun GHL skyldi ekki fara fram úr skuldbindingum 

samkvæmt Kyoto bókuninni á fyrsta skuldbindingartímabili (Aðgerðaráætlun í 

loftslagsmálun, 2010).  Þar segir að Ísland sé með hæstu skráða meðallosun nýskráðra 

fólksbíla af öllum löndum á hinu evrópska efnahagssvæði árið 2010 og þrátt fyrir að 

meðallosunin hafi lækkað á árunum þar á undan hafi heildarlosun GHL aukist. 

Aðgerðaáætlunin gerði ráð fyrir að sett yrði kolefnisgjald á fljótandi eldsneyti, áætlað var 

að breyta sköttum og gjöldum á bifreiðar, að almenningssamgöngur og hjólreiðar yrðu 

efldar, auk þess að stjórnvöld áætluðu að fjárfesta í vistvænum bifreiðum. Margt af þessu 

hefur gengið eftir. Kolefnisgjald var sett á árið 2009, vörugjöld af bifreiðum breytt árið 

2011 til að miðast við losun koltvísýrings, og virðisaukaskattur felldur niður af rafmagns- 

og tengiltvinnbifreiðum að ákveðinni upphæð. 

Í skýrslunni Orkuskipti í Samgöngum sem unnin var af verkefnastjórn Grænu orkunnar 

og gefin út í desember 2011 er fjallað um skuldbindingar Íslands á alþjóðavettvangi ásamt 

innlendum markmiðum um aukinn hlut endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum til ársins 

2020 (Orkuskipti í samgöngum, 2011). Þar segir meðal annars að með innleiðingu 

tilskipunar Evrópuþingsins 28/2009 um aukinn hlut endurnýjanlegra orkugjafa, mun 

Ísland setja sér markmið um 10% endurnýjanlega orku í samgöngum árið 2020 . Hlutur 

endurnýjanlegrar orku í samgöngum er vel innan við 1% hér á landi og því er langur vegur 

að ná þessu markmiði. Erfitt efnahagsástand nú um stundir og hæg endurnýjun 

bílaflotans hjálpar auk þess ekki við að ná markmiðinu. Hámarkslosun nýrra fólksbifreiða 

verði leyfileg að 130 g/km árið 2015 og 95 g/km fyrir árið 2020. 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017a) 

er fjallað um skuldbindingar Íslands til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til ársins 

2030. Þar segir meðal annars að til skemmri tíma, þ.e. á tímabilinu 2015-2030 skilar 

vetnis- og rafbílavæðing mestum árangri í samdrætti á útstreymi gróðurhúsalofttegunda. 

Innleiðing metanbifreiða og sparneytnari fólksbílar hafi svipuð áhrif á losun GHL. Til lengri 

tíma, eða til ársins 2050, hefur innleiðing vetnis- eða rafbílar langmest áhrif á útstreymi 
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gróðurhúsalofttegunda Jafnframt er bent á í skýrslu Hagfræðistofnunar frá 2017 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017b), sem fjallar um samanburð á þjóðhagslegum 

kostnaði rafbíla og bensínbíla, að til lengri tíma borgi rafbílavæðingin á Íslandi sig út frá 

hreinum fjárhagssjónarmiðum. 

Árið 2018 kynnti ríkisstjórn Íslands aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018 til 2030 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Þar var kveðið á um að nýskráningar bensín- 

og dísilbíla yrðu óheimilar eftir árið 2030 með hugsanlegum undanþágum út frá 

byggðarsjónarmiðum. Ísland myndi þannig feta í fótspor annarra ríkja eins og Bretlands, 

Frakklands og Noregs í að setja sér markmið um að hætta notkun jarðefnaeldsneytisbíla. 

Bannið var ein þeirra 34 aðgerða sem mælt var fyrir sem á að tryggja að Ísland standi við 

skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamkomulaginu um 40% samdrátt í losun GHL fyrir 

2030 og nái kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Megináherslurnar eru tvær. Í fyrsta lagi 

orkuskipti, þar sem sérstaklega er horft til að hraða rafvæðingu samgangna og í síðara lagi 

átak í kolefnisbindingu þar sem skógrækt og landgræðsla skyldi gegna lykilhlutverki. 

Meðal markmiða stjórnvalda samkvæmt aðgerðaráætluninni er að hvetja til 

orkusparnaðar, þ.e. gera það efnahagslega fýsilegt að draga úr orkunotkun og hvetja til 

notkunar innlendrar orku með beitingu hagrænna hvata. 

Deila má um hvort blátt bann á bifreiðar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti sé hagkvæm 

leið til þess að hraða rafvæðingu samganga út frá heildarábata samfélagsins, í stað 

hvatastýringar, en ákvæði um endurskoðun eftir ákveðinn fjölda ára er til staðar. Miðað 

við núgildandi stefnumörkun er ljóst að tímabil brunahreyfilsbifreiða sé að renna sitt skeið 

á Íslandi fyrir miðbik aldarinnar. 

5.3 Þróun hagrænna hvata fyrir vistvænar bifreiðar 

Í dag stendur Ísland framarlega á heimsvísu þegar það kemur að hagrænum hvötum fyrir 

vistvænar bifreiðar. Aðgerðir sem stjórnvöld hafa beitt er hvatastýring með beinni 

skattalækkun við kaup. Annars vegar eru engin vörugjöld eru greidd við nýskráningu 

bifreiða sem losa undir 80 g/km og hins vegar er virðisaukaskattur er felldur niður, upp 

að ákveðinni upphæð, fyrir vistvænar bifreiðir sem losa undir 50 g/km.  Einnig hefur átt 

sér stað í einhverjum mæli stýring á skipulagsumgjörð þar sem undanþága er veitt fyrir 

vistvænar bifreiðar í gjaldskyld bílastæði á vegum sveitafélaga og frá árinu 2014 hefur 
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uppbygging hleðslustöðva í þéttbýli og við hringveginn aukist bæði með stuðningi 

stjórnvalda og framtaki einkaaðila. 

5.3.1 Breyting á vörugjöldum ökutækja 

Fyrsta skrefið sem Íslensk stjórnvöld stigu í átt að orkuskiptum í samgöngum voru 

breytingar á lögum nr. 39/1988 um bifreiðagjald og lögum nr. 29/1993 um vörugjald af 

ökutækjum og eldsneyti o.fl., sem tóku gildi í ársbyrjun 2011. Samkvæmt þessum 

breytingum á lögum er álagning vöru-og bifreiðagjalds miðuð við skráða losun koltvíoxíðs 

viðkomandi ökutækis í tíu þrepum en ekki slagrými vélar eins og áður var. Hvatar fyrir 

innleiðingu metanbifreiða voru einnig settir á laggirnar. Með lagabreytingunum voru felld 

niður vörugjöld, að hámarki 1.250.000 kr, á ökutæki sem eru framleidd og skráð með 

metan sem aðalorkugjafa. Að auki var tollstjóra gert heimilt að endurgreiða vörugjald af 

ökutækjum sem hefur verið breytt þannig að ökutækið nýtir metan í stað bensíns eða 

dísilolíu og hefur verið skráð sem slíkt hjá Umferðarstofu. Jafnframt færi metanbreytt 

bifreið í lágmarksgjaldflokk bifreiðagjalda rétt eins og nýskráð metanbifreið. 

5.3.2 Undanþága frá virðisaukaskatt fyrir vistvænar bifreiðar 

Ásamt umfangsmiklum breytingum á vörugjöldum bifreiða árið 2011 var ráðist í 

breytingar á umgjörð virðisaukaskatts fyrir vistvænar bifreiðar sumarið 2012. Innleiddir 

voru beinir peningalegir hagrænir hvatar fyrir innflutning rafbíla, tengiltvinnbíla og 

vetnisbíla. Með breytingunni staðsetti Ísland sig framarlega í þessum málum, en það var 

annað landið í heiminum, á eftir Noregi, til að stíga þetta skref. Lögð fram bráðabirgðalög 

sem fólu í sér undanþágu á virðisaukaskatti fyrir rafbíla og aðrar vistvænar bifreiðar. 

Markmið tillaganna væri að efla og flýta fyrir orkuskiptum í samgöngum hér á landi. 

Aðgerðin væri ein leið til að styrkja samkeppnishæfni umræddra ökutækja gagnvart 

hefðbundnum bensín- og dísilknúnum ökutækjum. Með þetta að leiðarljósi var lagt til að 

við innflutning eða skattskylda sölu nýrra rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiða yrði 

heimilt við útreikning virðisaukaskatts að lækka tollverð eða telja til undanþeginnar veltu 

fjárhæð upp að ákveðnu hámarki. Lagt var til að heimild til niðurfellingar virðisaukaskatts 

samkvæmt ákvæðinu nái einungis til tengiltvinnbifreiða með skráða losun koltvísýrings 

50 grömm eða minna á hvern ekinn kílómetra. 
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Breytingar frumvarpsins í 9. og 10. gr. voru gagnrýndar fyrir áhrif á tekjur ríkissjóðs í 

formi tapaðra tekna. Alls væri óvíst hve mikill innflutningur rafmagns-, vetnis- og 

tengiltvinnbifreiða hefði verið án fyrirhugaðra breytinga. Undanþágan myndi líklega gera 

það að verkum að aukning yrði í innflutningi þessara ökutækja á kostnað hefðbundinna 

bensín- og dísilknúinna ökutækja. Vegna þessarar óvissu væri nokkrum erfiðleikum háð 

að meta kostnað fyrirhugaðra breytinga. Til að mynda voru eingöngu 11 rafbílar og 21 

vetnisbifreiðar í umferð hér á landi 2012 þegar frumvarpið var lagt fram en ætla má að 

hlutdeild bifreiða sem ganga fyrir öðrum orkugjöfum en eingöngu bensíni eða dísilolíu var 

aðeins 0,16% af bifreiðaflotanum í landinu það ár. Pólitísk samstaða lág greinilega að baki 

þar sem bráðabirgðarlögin 69/2012 voru samþykkt samhljóða á Alþingi í júní 2012 og 

enginn þingmaður greiddi atkvæði gegn lögunum.  

Í lok árs 2013 hófst umræðan að nýju um framlengingu á niðurfellingu virðisaukaskatts 

á umræddar bifreiðar. Samgöngur eru stór hluti af tekjuöflun ríkisins og lagt upp með að 

allar ívilnanir skyldu skilgreindar innan ákveðins tímaramma og fyrstu árin var gert ráð 

fyrir ári í senn. Í skýrslunni Orkuskipti í Samgöngum er sagt að ívílnanir eigi ekki að koma 

til endurskoðunnar fyrr en í fyrsta lagi 2020 eða þegar 10% bílaflota landsins falli undir 

skilgreininguna um vistvænar bifreiðar (Orkuskipti í samgöngum, 2011). Í lok árs 2017 

voru bráðabirgðalögin um niðurfellingu á virðisaukaskatti fyrir vistvænar bifreiðar 

endurskoðuð og samþykkt til þriggja ára eða til loka árs 2020 sem dró úr óvissu fyrir 

innflytjendur bifreiða um verðlagningu. Þessar heimildir eru samkvæmt 

bráðabirgðaákvæði sem gildir til og með 31. desember 2020. Þó getur heimild vegna 

hverrar gerðar fyrir sig fallið niður fyrir þessi tímamörk. Þannig fellur heimildin niður eftir 

að skráðar hafa verið í ökutækjaskrá 10.000 bifreiðar af hverri gerð fyrir sig fyrir 31. 

desember 2020. 

5.3.3 Skattaumgjörð ökutækja og eldsneytis næstu ára 

Langtímastefnumótun í skattaumgjörð vistvænna ökutækja er mikilvæg bæði fyrir 

innflytjendur bifreiða og neytendur. Skattaumgjörðin er mikilvægt stýritæki stjórnvalda 

til að skapa hagræna hvata og styðja við aukna hlutdeild vistvænna bifreiða af bílaflota 

Íslands. Í ágúst 2018 var gefin út skýrsla starfshóps á vegum fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins um skatta á ökutæki og eldsneyti 2020-2025 (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2018). Þar er fjallað um tillögur að breyttu skattakerfi þar sem m.a. 
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línulegur útreikningur á upphæð vörugjalda skyldi tekinn í gagnið í stað þrepaskipta 

vörugjalda sama hafa verið við lýði frá 2011. 

Í skýrslunni segir að við innleiðingu Evrópusambandsins á nýrri aðferðarfræði við 

mælingar á útblæstri og eyðslu ökutækja, WLTP, megi vænta að útblástursgildi bifreiða 

hækki að meðaltali um 21%. Þá sé gerð krafa til stjórnvalda aðildaríkja að endurskoða 

skattaumgjörð. Það skuli gert til að koma í veg fyrir að áhrif hærri útblástursgilda valdi því 

að bifreiðir hækki í verði fyrir neytendur, þ.e. að ný mæling á útblæstri bifreiðar skuli ekki 

vera eingöngu þess valdandi að kaupverð bifreiða hækki óhóflega. Sérhvert ríki sem tekur 

upp WLTP mælinguna, þ.m.t. Ísland, fær aðlögunartíma og mun geta byggt útreikning 

vörugjalda á NEDC mælingunni þar til 2020 með ákveðnum undantekningum. Skýrslan var 

höfð til grundvallar að frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í lok árs 2018 og tekur gildi 

við upphaf árs 2019 (Alþingi, 2018). Henni er gert að takast á við ýmis vafamál sem geta 

komið upp í skattlagningu ökutækja, annað hvort með eldri NEDC mælingunum eða 

nýjum WLTP mælingum og einfalda umskiptaferlið í upptöku nýrrar WLTP mælingar til 

þess að áhrif hærri útblástursgilda hafi sem minnst áhrif á kaupverð bifreiða. Við 

endurskoðun skattanna var starfshópnum gert að vinna að nokkrum efnislegum 

meginmarkmiðum. Þau eru meðal annars að stuðla að samdrætti losunar GHL í útblæstri 

bifreiða, stuðla að orkusparnaði og aukinni notkun innlendra orkugjafa og tryggja 

ríkissjóði nægar skatttekjur til að standa undir uppbyggingu og viðhaldi 

samgöngumannvirkja. 

Núgildandi skattlagning sést í töflu 3 og hefur þrjár stoðir. Í fyrsta lagi vörugjald bifreiða 

og er óbeinn skattur sem kemur fram í kaupverði við öflun ökutækis. Í öðru lagi 

bifreiðagjald, greitt hálfsárlega, og er beinn skattur á umráð ökutækis. Í þriðja lagi 

eldsneytis- og kílómetragjald sem eru óbeinir og beinir skattar á notkun ökutækis. 

Tafla 3. Gildandi grunngerð skattlagningar ökutækja og eldsneytis. 

Öflun Umráð Notkun 

Vörugjald Bifreiðagjald Bensíngjöld 

  Olíugjald 

  Kolefnisgjald 

  Kílómetragjald 
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Í tillögunni sem kemur fram í töflu 4 felst að lagt er til að helstu lagabálkar 

skattlagningar ökutækja og eldsneytis, þ.e. lög um vörugjöld á ökutæki, eldsneyti o.fl., lög 

um bifreiðagjald og lög um olíu- og kílómetragjald, verði sameinaðir í tvo lagabálka, 

annars vegar lög um skattlagningu ökutækja og hins vegar lög um skattlagningu 

eldsneytis. Í sérstökum lagabálki verði hins vegar kveðið á um skattlagningu kolefnis, án 

beinnar tengingar við ökutæki eða samgöngur. 

Tafla 4. Tillaga starfshóps að breyttri grunngerð skattlagningar ökutækja og eldsneytis 

Ökutækjaskattur Eldsneytisskattur Kolefnisskattur 

Öflun  

(vörugjald) 

Vörugjald á 

jarðefnaeldsneyti (bensín- 

og olíugjöld) 

Skattur á kolefni  

(kolefnisgjald) 

Umráð/aðgangur/afnot 

(bifreiðagjald) 

  

Notkun (kílómetragjald)   

 

Í ljósi markmiða starfshópsins um að stuðla að því að ökutæki sem hér verða tekin til 

notkunar losi sem minnst af koltvísýring við notkun eru sérstaklega tvær tillögur af átta 

talsins sem snúa að öflunarþætti ökutækjaskatts og standa upp úr fyrir áhrif á vistvænar 

bifreiðar á Íslandi. Sú fyrri fjallar um hvernig  bregðast skuli við tilkomu skráðra upplýsinga 

um koltvísýringslosun ökutækja samkvæmt nýrri aðferðafræði mælingar eldsneytiseyðslu 

og umhverfisáhrifa ökutækja (WLTP). Þar segir að við upphaf árs 2019 verði fallið frá 

álagningu vörugjalds í tíu gjaldbilum og línuleg álagning tekin upp í staðinn. Á árinu 2019 

beri ökutæki með skráða koltvísýringslosun á bilinu 0-90 g/km (WLTP) eða 0–74 g/km 

(NEDC) 0% vörugjald. Gildin lækki síðan í tveimur þrepum til ársins 2022. Seinni tillagan 

kveður á um að ökutæki sem eingöngu eru knúin rafmagni, vetni, sólarorku, þrýstilofti 

eða öðrum vélbúnaði sem ekki losar koltvísýring við notkun verði áfram undanþegin 

vörugjaldi.  

Starfshópurinn leggur að auki til breytinga á umgjörð skattlagningu umráða. Byggt 

verði á gildandi bifreiðagjaldi en verði á tímabilinu umbreytt í skattlagningu aðgangs eða 
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afnota af samgöngukerfinu. Síðar verði skattlagning ökutækja allt að 3.500 kg eigin þyngd 

aftengd koltvísýringslosunarviðmiði og hún jöfnuð á öll ökutæki í þeim flokki. Aðgangs- 

eða afnotaskattlagning nái til allra ökutækja og sé m.a. hugsuð til þess að vega á móti 

áhrifum lækkandi tekna af grunnskattlagningu vegna aukinnar útbreiðslu vistvænna 

ökutækja.   

Fjárhæð eldsneytis- og kolefnisskatts verði endurskoðuð á árunum 2020 og 2021 með 

það markmið að leiðarljósi að þær endurspegli beinan og óbeinan kostnað samfélagsins 

af því að takast á við neikvæð ytri áhrif koltvísýringslosunar (carbon pricing). Fjárhæðir 

kolefnisgjalds ráðist af kolefnisverði (carbon price) frá og með árinu 2022. Boðuð verði 

áform um að næsta skipulagða endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis muni 

fara fram á árunum 2023–2024. 

 Í skýrslunni er einnig fjallað um hagræna hvata með tímabundnum skattaívilnunum. 

Annars vegar með beinum peningalegum hvötum (virðisaukaskattsívilnanir) og hins vegar 

óbeinum peningalegum hvötum (tekjuskattsívilnanir). Hvatastýring af þessu tagi eru 

taldar nauðsynlegar aðgerðir til að hraða innleiðingu vistvænna bifreiða. Helstu 

tillögurnar sem snúa að vistvænum bifreiðum í skýrslunni eru m.a. að gildandi 

virðisaukaskattsívilnun vegna innflutnings og sölu á rafmagns-, vetnis- og 

tengiltvinnbifreiðum verði látin gilda þann tíma sem henni hefur verið markaður og 

bundin við sömu fjöldaviðmið en endurskoðuð áður en gildistíma hennar líkur árið 2020. 

Viðbót við núgildandi hvatakerfi skattlagningar er m.a. að á árunum 2020 til 2024 verði 

heimilt að endurgreiða virðisaukaskatt af útleigu til einkaaðila, ökutækjaleigu og 

fjármögnunarleigu fyrir vistvænar bifreiðar. Að auki verða nýjar tímabundnar ívilnanir 

kynntar eftir árið 2020 sem snúa að tekjuskattsfrádrætti fyrir launþega og 

atvinnurekstraraðila eða fyrningar atvinnurekstraraðila vegna bifreiða með skráða losun 

undir 30 g/km, miðað við WLTP mælinguna, eða metanbifreiða. Þetta er því útvíkkun á 

þeim beinu peningalegu hagrænu hvötum sem standa neytendum til boða. 

Starfshópurinn lagði að auki mat á áhrif tillagna sinna á tekjur ríkissjóðs. Fjölgun 

rafmagns- og tengiltvinnbifreiða mun augljóslega hafa áhrif á tekjumatið til viðbótar við 

almennan samdrátt meðallosunar koltvíoxíðs frá nýjum bifreiðum í samræmi við 

reglustýringu Evrópusambandsins á bílaframleiðendur. Áætlaðar tekjur ríkissjóðs af 

vörugjöldum af ökutækjum (öflunarþáttur) eru 7,9 milljarðar kr. árið 2018 samkvæmt 
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fjárlögum þess árs. Verði tillögurnar að veruleika munu tekjur ríkissjóðs af 

öflunarþættisamtals aukast um rúmlega 1,7 milljarða kr. árið 2020 og um tæplega 1 

milljarð kr. til viðbótar árið 2022, segir í skýrslunni. Þá var einnig lagt til að frá og með 

árinu 2023 nemi bifreiðagjald fastri krónutölu á hverja bifreið óháð skráðri losun. 

Áætlaðar tekjur af bifreiðagjaldi eru 7,5 milljarðar kr. í fjárlögum 2018. Tillögurnar eru í 

skýrslunni á bifreiðagjöldum (umráðaþætti) bifreiða, samkvæmt breyttri umgjörð 

skattlagningar, eru taldar auka tekjur ríkissjóðs um samanlagt 0,7 milljarð kr. á tímabilinu 

2020–2025. 

Óbreytt skattaumgjörð bifreiða myndi valda því að kaupverð bifreiða hækki umtalsvert 

vegna nýrrar útblástursmælingar. Upptaka WLTP mælingarinnar er bindandi og 

óhjákvæmileg fyrir Ísland sem fylgir reglugerðum Evrópska Efnahagssvæðisins. Við 

óbreytt skattakerfi skapast ósamræmi þar sem sama bifreiðin gæti verið skattlögð á 

tvenna vegu, eftir því hvort hún sé gerðarviðurkennd með NEDC eða WLTP gildi. Að auki 

væri þrepaskipting vörugjaldanna til vandræða þar sem nýja WLTP mælingin er víðtækari 

hvað varðar útblástursgildi og geta ýmsir eiginleikar bifreiðarinnar haft áhrif á skráð gildi, 

eins og dekkjaval og aukabúnaður. Línuleg álagning vörugjalda dregur úr þessu ósamræmi 

og hvetur til þess að vistvænni bifreiðar séu fluttar inn þar sem þær bera lægri vörugjöld. 

Hagrænir hvatar, eins og virðisauka- og tekjuskattsívilnanir halda velli með nýrri 

skattaumgjörð, og meira að segja með viðbótum. Hins vegar er tímarammi þeirra stuttur 

þar sem virðisaukaskattsívilnunin er aðeins í gildi til 2020 í besta falli en stefnumótun 

skýrslunnar er fyrir tímabilið 2020-2025. 

5.3.4 Skipulagsumgjörð og uppbygging innviða 

Í þingsályktun um aðgerðaáætlun fyrir orkuskipti sem Alþingi samþykkti samhljóða 31. 

maí 2017 kemur m.a. fram að unnið verði markvisst að uppbyggingu nauðsynlegra innviða 

til að tryggja framgang orkuskipta svo unnt verði að ferðast hindrunarlaust á vistvænum 

ökutækjum í þéttbýli og á skilgreindum leiðum utan þéttbýlis fyrir árið 2025. Þá styður 

aðgerðaráætlun í loftslagsmálum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018) við þau 

markmið og leitast verði við að hraða orkuskiptum í vegasamgöngum þannig að Íslandi 

geti verið meðal fyrstu ríkja til að ná fram fullum orkuskiptum þar, enda bendi greiningar 

til að óvíða sé hagkvæmara en hér á landi að rafvæða bílaflotann. Áætlað er að verja 1,5 
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milljarði króna á næstu 5 árum til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla, rafvæðingu hafna og 

fleiri nauðsynlegra aðgerða í orkuskiptum á Íslandi. 

Fyrsta hraðhleðslustöðin var tekin til notkunar í apríl 2014. Þær voru settar upp af Orku 

Náttúrunnar að undirlagi Nissan í Evrópu sem gaf tíu stöðvar til landsmanna í kjölfar fyrsta 

fjöldaframleidda bíls þeirra. Í lok árs 2016 voru þær orðnar 13 talsins þegar iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra staðfesti tillögur ráðgjafanefndar Orkusjóðs um veitingu styrkja til 

uppbyggingar hleðslustöðva fyrir rafbíla. Sextán verkefni hlutu styrk, samtals að fjárhæð 

201 milljón króna sem gerði kröfu um mótframlag styrkþeganna. Þetta kom fram í 

fréttatilkynningu frá Samorku þann 30. desember 2016. Af þeim voru sex sveitafélög 

ásamt orkufyrirtækjum, söluaðilum eldsneytis og annarra fyrirtækja. Stefnt var að 

uppbyggingu 105 hleðslustöðva yfir tveggja ára tímabil, þar af 42 hraðhleðslustöðvar og 

63 hefðbundnar hleðslustöðvar. Í frétt á Vísi þann 26. mars 2018 var fjallað um opnun 

nýrrar hraðhleðslustöðvar á Mývatni. Við það opnaðist hringvegurinn formlega fyrir 

rafbíla. Innan við hundrað kílómetrar eru nú á milli hleðslustöðva fyrirtækisins á 

hringveginum og fjöldi hleðslustöðva orðinn 31 talsins og stefnt væri að bæta við 20 

stöðvum fram til lok árs. 

Í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg þann 9. mars 2017 voru áform kynnt um að setja 

upp 58 hleðslustöðvar á 13 stöðum í miðborginni. Hleðslustöðvarnar yrðu settar upp í 

bílastæðahúsum og á bílastæðum við götur í miðborginni fram til árs 2020. Verkefnið 

hlaut 11 milljón króna styrk úr Orkusjóði en Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir 30 milljónum í 

verkefnið. Innifalið í verkinu er útvegun búnaðarins, uppsetning, tenging þeirra við 

rafmagnsheimtaug og fjarskiptakerfi auk viðhaldsþjónustu í þrjú ár, 2018-2020.  

Í ágúst 2017 féll úr gildi ein gerð beinna peningalegra hvata fyrir rafbílaeigendur þegar 

gjaldtaka hófst fyrir hleðslu rafbíla á völdum hraðhleðslustöðvum. Í fréttatilkynningu frá 

Ísorku þann 18. ágúst 2017 kemur fram að það sé gert til að flýta innviðauppbyggingu fyrir 

rafbíla en fyrir þetta var rafmagnið ókeypis. Þá segir að hleðslustöðvar muni ekki fjölga í 

takt við þörf nema með gjaldtöku og þannig skapist hvati til að fjölga hleðslustöðvum og 

bæta þjónustu við rafbílaeigendur. Það muni ekki gerast á meðan hleðslan sé gefin, ýmist 

á kostnað einkafyrirtækja eða skattgreiðenda. 

Stýring stjórnvalda á skipulagsumgjörð felur einnig í sér greiðari aðgang að tengibúnaði 

fyrir rafbíla í heimahúsum sem getur falið í sér háan upphafskostnað bæði við 
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tengibúnaðinn sjálfan og tengingu við dreifikerfi raforkunnar. Hingað til hefur enginn 

beinn slíkur peningalegur hvati stjórnvalda verið innleiddur. Í fréttatilkynningu Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytisins þann 19.júlí er fjallað um áætlanir að skipulagsumgjörð feli í sér, 

með bindandi hætti, breytingar á byggingarreglugerð við nýbyggingar og endurbyggingu 

eldra húsnæðis. Þar sem skuli gert ráð fyrir þar til gerðum tengibúnaði vegna hleðslu 

rafbíla. Í byrjun árs 2019 átti enn eftir að lögfesta þessar aðgerðir. Ennfremur er talið að í 

sérbýli sé ólíklegt að upp muni koma vandamál varðandi hleðslu rafbíla en að fjölbýlishús 

þurfi hins vegar að hanna með væntanlega aflþörf í huga. Við eldri fjölbýlishús þurfi auk 

þess í mörgum tilvikum að gæta að endurbótum til að gera hleðslu rafbíla yfir höfuð 

mögulega. Þá bendir ráðuneytið einnig á að möguleiki fólks til að hlaða rafbíla við 

vinnustað sinn sé lykilatriði til að tryggja almenna eign umræddra tækja.  

Ljóst er að hér liggja ýmis tækifæri fyrir stjórnvöld til að draga úr kostnaði og flækjustigi 

við nýja tækni með hagrænum hvötum, annað hvort með beinum fjárhagslegum hætti 

svo sem skattaafsláttum eða styrkjum við kaup eða uppsetningu á hleðslustöðvum, líkt 

og m.a. Hollendingar hafa gert. 

5.3.4.1 Gjaldfrjáls bílastæði vistvænna ökutækja 

Önnur gerð stýringar á skipulagsumgjörð sem stjórnvöld hafa beitt og fela að auki í sér 

fjárhagslegan ábata fyrir ökumenn vistvænna bifeiða er undanþága frá gjöldum fyrir 

bílastæði og hefur verið til staðar á Íslandi með einum eða öðrum hætti frá árinu 2007. 

Þann 1. janúar 2017 tóku gildi nýjar reglur um bílastæði fyrir vistvænar bifreiðar sem gilda 

til ársloka 2019 og voru samþykktar í Borgarráði 7. apríl 2016. Skilgreining bifreiða sem 

mega leggja í gjaldfrjáls bílastæði hefur verið hert frá upphafi hvatanna árið 2007 og þær 

bifreiðar sem hafa nú rétt á gjaldfrjálsu bílastæði eru bifreiðar sem gefa frá sér minna en 

50 g/km og bifreiðar sem ganga fyrir metan og með skráða eigin þyngd minni en 1600 kg. 
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5.4 Fólksbílamarkaðurinn á Íslandi 

 

Mynd 6. Fjöldi skráðra ökutækja á Íslandi 2007 til 2017. Heimild: Samgöngustofa, 2018. 

Samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu voru 311.615 ökutæki á skrá við lok árs 2017 

og þar af 283.718 fólks- og sendibifreiðar. Fólksbifreiðar á Íslandi voru 257.137 árið 2017 

og óx sá fjöldi um 6.8% frá árinu á undan. Mynd 6 sýnir fjöldi skráðra ökutækja hefur 

aukist samfellt frá árinu 2011 að meðaltali 3.3% árlega með batnandi efnahagsaðstæðum. 
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Mynd 7. Hlutdeild vistvænna bifreiða af skráðum ökutækjum á Íslandi árin 2008 til 2017. Heimild: 
Samgöngustofa, 2018. 

Mynd 7 sýnir skiptingu fólksbifreiða á ökutækjaskrá eftir orkugjafa og má greinilega sjá 

vaxandi fjölda rafmagns- og tengiltvinnbíla (EV og PHEV) á Íslandi frá árinu 2012, eftir að 

hagrænir hvatar voru innleiddir af stjórnvöldum með breytingu á skattlagningu vörugjalda 

og virðisaukaskatts. Við lok árs 2017 var fjöldi rafbíla orðinn 1.910 og tengiltvinnbílar 

3.188, eða samtals um 2% af heildarfjölda fólksbifreiða á Íslandi. Þrátt fyrir góðan árangur 

hvatanna er enn nokkuð langt í það markmið sem sett var með aðgerðaráætlun 2010 sem 

kvað á um að ná 10% hlutdeild endurnýjanlegrar orku í samgöngum fyrir árið 2020. 

Metanbifreiðum í umferð hefur fjölgað nokkuð þétt frá árinu 2010 og voru 1.426 slíkar 

í umferð árið 2017, um 0.55% af heildarflota. Bæði metanbifreiðar sem eru framleiddar 

sem slíkar og bifreiðar sem var breytt til að ganga fyrir metani. Eins og áður hefur komið 

fram eru metanbifreiðar undanþegnar vörugjöldum að hámarki 1.250.000 kr við 

nýskráningu ásamt því að metanbreyttar bifreiðar fá endurgreiðslu allt að upphæð 20% 

af kostnaði við breytingu. Athygli vekur að þrátt fyrir að vinsældir metanbifreiða hófust á 

undan rafbílum þá náði hlutdeild rafbíla hlutdeild metanbíla á árinu 2016 og tók fram úr 

þeim á árinu 2017. Það má skýra með auknum áhuga neytenda á rafbílum og auknu 

vöruframboði slíkra bifreiða. 
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5.4.1 Nýskráningar fólks- og sendibifreiða 2007-2018  

 

Mynd 8. Skráningar nýrra fólks- og sendibifreiða árin 2007 til byrjun desember 2018 eftir 
notkunarflokkum. Heimild: Samgöngustofa, 2018. 

Frá aldarmótum hefur fjöldi skráninga nýrra fólks- og sendibifreiða á Íslandi verið milli 

2.500 og 23.000 nýskráðra bifreiða árlega. Hámarki var náð árið 2017 þegar um 23.325 

fólks- og sendibifreiðar voru nýskráðar. Myndin 8 sýnir heildarfjölda skráninga nýrra slíkra 

bifreiða, skipt niður á notkunarflokka. Eftir fjármálakreppuna 2008 hægðist verulega á 

bílamarkaðnum og árið 2009 voru aðeins nýskráðar 2.447 bifreiðar, sem er 87% lækkun 

frá árinu 2007. Síðan þá hefur fólksbílamarkaðurinn vaxið jafnt og þétt en það var ekki 

fyrr en 2014 sem nýskráningar náðu aftur yfir 10.000 eintök. Kaupmáttaraukning og aukin 

umsvif ferðaþjónustu hafa átt sinn sess í þeirri þróun. Nýskráningar ökutækja til bílaleiga 

hefur vaxið hratt frá árinu 2013 og árin 2014-2016 voru skráningar þeirra fleiri en 

skráningar til einstaklinga. Það breyttist árið 2017 þegar met var sett í bílasölu á Íslandi. 

Einstaklingamarkaðurinn tók við sér á nýjan leik og náði aftur hæðum sem ekki höfðu sést 

síðan 2007. Skráningartölur fyrstu 11 mánaða ársins 2018 benda til samdráttar á 

bílamarkaði. Ástæður þess má helst rekja til gengisþróunar á síðari hluta árs og samdrætti 

í ferðaþjónustu. Samdrátturinn er mestur í flokki bílaleigubifreiða en frá árinu 2012 hafa 

slíkar bifreiðar búið við undanþágu frá vörugjöldum að ákveðinni upphæð, með ýmsum 
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skilyrðum. Þessi undanþága lækkaði um áramótin 2017/18 og mun endanlega falla úr gildi 

áramótin 2018/19. Samhliða samdrætti í fjölda erlendra ferðamanna má gera ráð fyrir 

frekari lækkun fjölda nýskráðra bílaleigubifreiða. 

Til viðbótar við skráningar nýrra ökutækja á Íslandi er nokkuð algengt að einstaklingar 

eða fyrirtæki flytja ökutæki til landsins á eigin vegum, fram hjá bílaumboðum. Slíkt er 

kallað grár innflutningur en þá eru ökutæki nýskráð á Íslandi sem notaðar bifreiðar í 

langflestum tilvikum. Innflutningur ökutækja af  þessu tagi var algengur á árunum fyrir 

fjármálakreppuna 2008, þegar gengi íslensku krónunnar var sterkt gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum. Mynd 9 sýnir hvernig grár innflutningur hvarf nánast eftir 2008 en fór smátt 

og smátt að taka við sér á nýjan leik frá 2011 og náði hámarki 2017 þegar 5.355 bifreiðar 

voru nýskráðar notaðar, sem er met á Íslandi. Saman mynda nýskráningar ökutækja og 

grár innflutningur þann heildarfjölda bifreiða sem er innfluttur á hverju ári. 
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5.4.2 Nýskráningar vistvænna ökutækja 

 

Mynd 10. Skipting nýskráninga fólks- og sendibifreiða eftir orkugjafa árin 2012 til 2018. Heimild: 
Samgöngustofa, 2018. 

Umtalsverð aukning hefur átt sér stað í nýskráningum rafmagns- og tengiltvinnbifreiða 

frá árinu 2013 samhliða beitingu peningalegra hvata sem kveða á um undanþágu frá 

virðisaukaskatti og vörugjöldum. Þessi undanþága hefur átt stóran þátt í að gera þá að 

hástökkvara ársins 2017 í sölu. Mynd 10 sýnir nýskráningar fólks- og sendibifreiða eftir 

orkugjafa á árunum 2012 til byrjun desember 2018, bæði skráningar nýrra og notaðra 

ökutækja. Árið 2017 var hlutfall rafmagns- og tengiltvinnbifreiða 10,6% af öllum 

nýskráðum fólks- og sendibifreiðum á Íslandi, nýjum og notuðum, og hefur vaxið í 15,4% 

hlutdeild fyrstu 11 mánuði ársins 2018. Vert er að nefna að framboð af sendibifreiðum 

sem ganga fyrir rafmagni eða PHEV er takmarkað í dag. Þ.a.l. er hlutfallið enn hærra ef 

eingöngu er litið til fólksbifreiða.  

Nýskráningar til bílaleiga er stór hluti af heildarnýskráningum á Íslandi, sérstaklega frá 

árinu 2010 og árið 2017 var hlutfall þeirra 38,5% af nýskráðum fólksbifreiðum. Hins vegar 

er hlutdeild vistvænna ökutækja í heildarflota bílaleiga hverfandi. Hagkvæmni raf- og 

tengiltvinnbifreiða, sem og metanbifreiða, í rekstri bílaleiga er ekki fyrir hendi sökum 

skorts á nauðsynlegum innviðum. Bensín- og dísilbifreiðar eru enn í dag ódýrari kostur í 

innkaupum og ekki háðar takmörkuðum hleðslu- og áfyllingarstöðvum. Eins stærsta 
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áskorunin í innleiðingu vistvænna ökutækja til lengri tíma er að fá bílaleigur með í 

verkefnið. 

 

 

Mynd 11. Grár innflutningur fólks- og sendibifreiða eftir orkugjöfum árin 2012 til 2018. Heimild: 
Samgöngustofa, 2018. 

Vinsældir rafmagns- og tengiltvinnbíla endurspeglast sérstaklega í gráum innflutning 

fólks- og sendibifreiða, eins og mynd 11 sýnir. Árið 2017 voru 22% nýskráðra notaðra 

bifreiða annaðhvort rafmagns- eða tengiltvinnbifreiðar og fyrstu 11 mánuði ársins 2018 

er hlutfall þeirra 25.9%, eða ríflega fjórðungur. Þetta sýnir vaxandi vilja neytenda til þess 

að flytja sjálfir inn vistvæn ökutæki ef bílaumboð geta ekki sinnt eftirspurn, gengi 

krónunnar er hagstætt og fjárhagslegur ávinningur er í boði með skattalækkun á 

vistvænum bifreiðum. 
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Mynd 12. Nýskráningar fólksbifreiða til einstaklinga og fyrirtækja eftir orkugjafa árin 2012 til 2018. 
Heimild: Samgöngustofa, 2018. 

Mynd 12 sýnir fólksbílamarkaðinn (nýskráningar nýrra og notaðra) án nýskráninga til 

bílaleiga. Þar sést bersýnilega vaxandi áhugi einstaklinga og fyrirtækja á rafmagns- og 

tengiltvinnbifreiðum og voru þær árið 2017 18,3% af nýskráðum fólksbifreiðum. Fyrstu 

11 mánuði ársins 2018 jókst sú hlutdeild í 25,9%. Aðeins eitt land á heimsvísu stendur 

Íslandi framar þegar kemur að nýskráningum rafmagns- og tengiltvinnbílum, það er 

Noregur. Árið 2018 voru nýskráðir 46.092 rafbílar og 26.546 tengiltvinnbifreiðar í Noregi. 

Það gerir 49.1% af nýskráningum á árinu (OFVAS, 2018). Árangur hagrænu hvatanna er 

því mun greinilegri fyrir einstaklinga og fyrirtæki heldur en bílaleigur. Eins og fjallað er um 

í kafla 4 um hvernig best sé að þróa hagræna hvata fyrir innleiðingu rafbíla á hagkvæman 

máta þarf að sjá til þess að hvatarnir séu í boði fyrir allar gerðir kaupenda. Þá er átt við 

einstaklinga, fyrirtæki, bílaleigur og hið opinbera bæði til kaupa og kaupleigu. Þar má gera 

enn betur. 

5.4.3 Áhrif hagrænna hvata á bílamarkaðinn 

Eins og ofangreind umfjöllun um bílamarkaðinn á Íslandi gefur til kynna er bílaflotinn 

byrjaður að þróast í áttina að vistvænni orkugjöfum. Vaxandi hlutdeild rafmagns- og 

tengiltvinnbifreiða í nýskráðum bifreiðum undirstrikar þann árangur. Hlutdeild 

fólksbifreiða með skráða koltvísýrings losun undir 100 g/km hefur aukist síðustu ár bæði 
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í tilfelli nýskráninga til einstaklinga og fyrirtækja. Þó hefur vöxturinn verið mun hraðari, 

og þá sérstaklega í skráðri losun undir 80 g/km, í tilviki einkabifreiða m.a. þar sem 

hlutdeild bæði rafmagns- og tengiltvinnbifreiða er meiri í flokki einkabifreiða. Það gefur 

vísbendingu um að þeir efnahagslegu hvatar til kaupa á rafmagns- og tengiltvinnbifreiðum 

sem eru innbyggðir í skattkerfið hafi meiri áhrif á einstaklinga heldur en fyrirtæki og 

bílaleigur. Nýir bílar losa umtalsvert minna koltvíoxíð en þeir eldri og eru sparneytnari og 

öruggari. Að meðaltali losuðu nýir bílar, árið 2016, 128 gr. koldíoxíðs á ekinn kílómetra 

sem er skref í áttina að markmiðum Evrópusambandsins um að ná þeirri tölu niður fyrir 

95 g/km fyrir árið 2020. Til samanburðar losuðu nýir bílar ársins 2010 um 173 g/km. Því 

er um að ræða 26% lækkun á útblástursgildum á tímabilinu (Árbók bílgreina, 2017). Þessa 

lækkun má að mörgu leyti rekja til aukinna vinsæla rafmagns- og tengiltvinnbifreiða. 

  

Mynd 13. Þróun meðalaldurs fólksbílaflota á Íslandi árin 2000 til 2016. Heimild: Árbók bílgreina, 2017. 

Mynd 13 sýnir þróun meðalaldurs fólksbílaflotans á Íslandi frá árinu 2000 og var 12,5 

ár í lok árs 2016, sem er lækkun í fyrsta sinn frá árinu 2005. Árin fyrir fjármálakreppuna 

2008 lækkaði meðalaldurinn en hækkaði talsvert árin þar á eftir. Heildarbílafloti í landinu 

eykst hratt með innflutningi nýrra bíla og því er eðlilega mest aukning sé í yngsta flokki 

bíla, þ.e. þeirra sem eru á bilinu 0 til 5 ára. Í árbók bílgreina (2017) segir að 

kaupmáttaraukning í samfélaginu síðustu ára og batnandi efnahagsskilyrði hafa átt sinn 

hlut í lækkun á meðalaldri fólksbifreiða. Fjöldi bíla í þessum aldursflokki jókst um þriðjung 

við árslok 2016 frá sama tíma árið áður. Íslenski bílaflotinn er talinn gamall í alþjóðlegum 
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samanburði og eldri bifreiðar krefjast meira og dýrara viðhalds auk þess sem nýrri 

bifreiðar eru sparneytnari, umhverfisvænni og öruggari. Vænta má þess að rafmagnsbílar 

komi að stórum hluta í stað bensín- og dísilbíla á næstu áratugum og talið er að sama 

þróun hefjist fyrir millistærð flutningabíla árið 2020 og árið 2030 í tilfelli stórra 

flutningabíla. Árbók bílgreina (2017) fjallar um hvernig tekjur ríkisins af vörugjöldum 

vegna innflutnings nýrra bíla árið 2016 voru 8,4 milljarðar kr. og jukust um 21% frá fyrra 

ári. Þessi tekjuaukning er vegna mikillar fjölgunar nýrra bíla sem fluttir voru til landsins á 

árinu. Vörugjöld á hvern nýskráðan bíl var að meðaltali 9% lægra árið 2016 en árið áður. 

Ástæðan er sú að vörugjöld ráðast af skráðri losun koltvísýrings bifreiða og þar sem losun 

nýrri bíla fer almennt minnkandi lækka umhverfisgjöld sem bílakaupendur þurfa að 

greiða.  

Á árinu 2017 námu tekjur af grunnskattlagningu ökutækja og eldsneytis um 43,5 

milljörðum kr. Samkvæmt upplýsingum frá samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytinu má 

ætla að árleg meðaltalsfjárþörf til uppbyggingar, rekstrar og viðhalds samgöngukerfis 

ökutækja nemi um 35 milljörðum kr. Í árslok 2017 nam samanlögð fjárhæð markaðra 

skatttekna til vegagerðar rúmum 18 milljörðum kr. Heildarframlögin voru hins vegar 

nokkru hærri 2016, um 25 milljarðar kr. (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2018).  

Því má sannarlega segja að þrátt fyrir áhrif beinna peningalegra hvata fyrir vistvæn 

ökutæki er innleiðing þeirra ekki komin á það stig að vera letjandi fyrir ríkissjóð til að 

standa straum af kostnaði við vegagerð. Heldur má draga þá ályktun að svigrúm sé til 

staðar fyrir stjórnvöld að leggjast í nauðsynlega innviðauppbyggingu fyrir rafbíla. 

Vegatollar eru nú til skoðunar hjá stjórnvöldum í þeim tilgangi að fjármagna 

vegaframkvæmdir. Þjóðin virðist skipt í afstöðu sinni gangvart aðgerðinni og er gagnrýnd 

í ljósi þess að núgildandi gjöld á ökutæki- og eldsneyti séu nægileg til að standa undir 

þeim, ef þær skyldu renna að fullu til málefnisins. 

Hagrænir hvatar stjórnvalda fyrir vistvænar bifreiðar hefur átt sinn þátt í að almennur 

áhugi á rafbílum hefur aukist umtalsvert á síðustu árum með hvatastýringu og bættri 

skipulagsumgjörð samhliða aukni vöruúrvali. Útbreiðsla tækninýjunga í samfélaginu líkt 

og kenningar Rogers kveða á um hafa stuðlað að vaxandi þekkingu neytenda á nýrri tækni 

ásamt vitundarvakningu á heimsvísu varðandi heilsufarslegáhrif koltvíoxíðslosunar sem 

ákveðinn varnarhvatakenningin fjallar um (Protection motivation theory). Samkvæmt 
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nýrri bílakaupakönnun MMR hefur fjöldi þeirra sem kjósa helst að eignast rafmagnsbíl 

aukist verulega á síðustu árum. Könnunin var framkvæmd í janúar 2018 og var 

heildarfjöldi svarenda 1.594 einstaklingar, 18 ára og eldri. Samkvæmt könnuninni vildu 

42% þeirra sem hugðust kaupa sér nýjan bíl (ekki notaðan) innan þriggja ára helst að 

bíllinn væri knúinn rafmagni sem aðal orkugjafa. Þetta er ríflega tvöföldun frá árinu 2015, 

þegar 20% þeirra sem íhuguðu kaup á nýjum bíl sögðust helst vilja rafmagn sem aðal 

orkugjafa. Á sama tíma hefur eftirspurn eftir dísilknúnum bifreiðum minnkað stórlega og 

fellur úr 47% í 28% milli ára (MMI, 2018). 

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að Íslendingar séu smám saman að fikra sig 

í átt að meginþunga (critical mass) fylgjenda samkvæmt kenningum um útbreiðslu 

tækninýjunga þar sem fjöldi nýjungagjarna einstaklinga og fjöldi aðila í fyrri 

meirihlutanum sé að aukast. Kenningar um útbreiðslu tækninýjunga (Rogers, 2003) ýta 

undir mikilvægi þess að styðja við þennan hóp og ná til enn fleiri með því að lækka verð, 

einfalda notkun nýjunganna, eða sýna fram á ágæti þeirra með reynslusögum. Þar spilar 

fjölbreytni hagrænna hvata mikilvægt hlutverk. 

5.4.4 Þjóðhagsleg áhrif rafbílavæðingar til framtíðar 

Beinir peningalegir hagrænir hvatar stjórnvalda hafa verið gagnrýndir á innlendum og 

alþjóðlegum vettvangi fyrir háan kostnað miðað við ábata og takmörkuð jákvæð 

þjóðhagsleg áhrif til lengri tíma. Hópur úr Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands lagði 

á þeim forsendum í greiningu á vegum Samorku, Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins, Orkuseturs, Íslenskrar Nýorku og Grænu Orkunnar, sem leggur 

mat á þjóðhagslega hagkvæmni rafbílavæðingar. Þeirra niðurstöður voru að til lengri tíma 

litið er rafbílavæðing á Íslandi hagkvæm fyrir þjóðina ásamt því að hún skilar 

umtalsverðum samdrætti í losun GHL. Önnur jákvæð óbein áhrif rafbílavæðingar eru til 

dæmis minni loftmengun, aukið orkuöryggi, stöðugra verðlag orku og ýmis annar 

efnahagslegur ávinningur (Skýrsla starfshóps Grænu orkunnar, 2018). 

Tafla 5. Sviðsmyndir í greiningu á þjóðhagslegum ábata við rafbílavæðingu á Íslandi. 

Sviðsmyndir Gjöld á eldsneyti og notkun Gjöld á öflun ökutækis 

1. Óbreytt ástand 
Núverandi eldsneytis- og 

notkunargjöld. 

Núverandi virðisaukaskattur og 

vörugjöld. 
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2. Tillögur 
Gjöld samkvæmt skýrslu 

starfshóps. 

Gjöld samkvæmt skýrslu 

starfshóps. 

3. Tillögur með viðbótum 
Gjöld samkvæmt skýrslu 

starfshóps. 

Gjöld samkvæmt skýrslu 

starfshóps, rafbílar undanþegnir 

virðisaukaskatti um ókomna tíð. 

4. Tillögur með banni 
Gjöld samkvæmt skýrslu 

starfshóps. 

Gjöld samkvæmt skýrslu 

starfshóps, nýskráning bifreiða 

sem ganga eingöngu fyrir 

jarðefnaeldsneyti bönnuð frá og 

með 2030. 

 

Settar voru upp fjórar sviðsmyndir og gerð greining á ýmsum þáttum þjóðfélagsins út 

frá þeim forsendum og hver sviðsmynd skoðuð út frá þrenns konar tilfellum ytri aðstæðna 

eins og olíuverði, kolefnissköttum, eldsneytisgjöldum og verðjöfnuði rafmagnsbifreiða til 

ársins 2035. Niðurstöður sýna að hlutfall rafmagns- og tengiltvinnbifreiða af bílaflotanum 

mun aukast á næstu árum en hve mikil aukningin verður er mjög háð ákvörðunum 

stjórnvalda og aðstæðum á markaði. Meðallíftími bifreiða er um 12-13 ár  sem þýðir að 

það er mikil tregða í bílaflotanum og breytingar taka langan tíma. 

Samkvæmt niðurstöðum greiningarinnar sýnir sviðsmyndin „Tillögur með viðbótum“ 

að hlutfall hreinna rafmagnsbifreiða getur farið í allt að 60% af bílaflotanum og allt að 

80% af bílaflotanum væru annaðhvort rafmagns- eða tengiltvinnbifreiðar árið 2050. Þegar 

ívilnanir til hreinna rafmagnsbifreiða eru fjarlægðar þegar vissum árangri er náð, eins og 

í sviðsmyndinni „Tillögur“ þá hefur það sterk áhrif á upptöku rafmagnsbifreiða sem veldur 

því að árið 2050 verði 27% til 42% hlutfall bílaflotans hreinar rafmagnsbifreiðar og um 

58% til 72% annað hvort rafmagns- eða tengiltvinnbifreiðar. Miðað við sviðsmyndina 

„Tillögur með viðbót“ þá verður tæplega annar hver nýskráður bíll hrein rafmagnsbifreið 

árið 2030. Hér er þó gert ráð fyrir að framboð frá bílaframleiðendum verði nægjanlegt til 

að uppfylla eftirspurn. 

Í greiningunni er einnig fjallað um fjárhagslegan ávinning bifreiðaeigenda, ríkisins og 

sameiginlegan ávinning ríkisins og bifreiðaeigenda, þ.e. heildarávinning fyrir allar 

sviðsmyndir, reiknað sem hlutfall í samanburði við sviðsmyndina „Óbreytt ástand“. Þar er 

sýnt fram á að ávinningur bifreiðaeigenda árið 2030 er um 0% til 2% meiri í sviðsmyndinni 
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„Tillögur með viðbót“ en í sviðsmyndinni „Óbreytt ástand“. Í sviðsmyndinni „Tillögur“ er 

ávinningur bifreiðaeigenda neikvæður, ávinningur ríkisins talsvert jákvæður, en 

heildarávinningur mjög svipaður og í sviðsmyndinni „Óbreytt ástand“. Í sviðsmyndinni 

„Tillögur með viðbót“ batnar ávinningur bifreiðaeigenda umtalsvert á meðan ávinningur 

ríkisins er lakari. Út frá greiningunni er ljóst að heildarávinningur er að aukast sem gefur 

til kynna að „Tillögur með viðbót“ sé hagkvæmari sviðsmynd heldur en sviðsmyndin 

„Tillögur“ ásamt því að meiri samdráttur næst í útblæstri GHL, sem er þó ekki reiknað inn 

í heildarfjárhagslegan ávinning. Það má orða niðurstöðurnar á þann veg að í 

sviðsmyndinni „Tillögur“ sé skipting kökunnar að breytast þannig að sneið ríkisins stækkar 

á kostnað sneið bifreiðaeigenda. Í sviðsmyndinni „Tillögur með viðbót“ minnkar sneið 

ríkisins samhliða því að kakan sjálf stækkar og ávinningur bifreiðaeigenda eykst. 

Sviðsmyndin „Tillögur með banni“ sýnir vel það inngrip inn í ferlið sem bannið hefur í för 

með sér árið 2030 með neikvæð áhrif á ávinning bifreiðaeigenda. Heildarávinningur í 

þeirri sviðsmynd er lakari en í sviðsmyndinni „Tillögur með viðbót“. 

Greining starfshópsins metur þjóðhagsleg áhrif af þeim sviðsmyndum sem skoðaðar 

hafa verið miðað við sviðsmyndina „Óbreytt ástand“ fyrir árið 2050. Áhrif á hagvöxt eru 

að meðaltali jákvæð en áhrif á atvinnuleysi gæti þó orðið aðeins meira, nema þar sem 

rafbílavæðingin er hvað dýpst. Búist er við að verðbólgan verði lægri heldur en í 

sviðsmyndinni „Óbreytt ástand“ sem og áhrif á gengi krónunnar. Hafa þarf þó í huga að 

þjóðhagsleg áhrif eru í raun hverfandi og jafnvel innan skekkjumarka, samkvæmt 

greiningunni, en virðast hagstæðari eftir því sem rafbílavæðingin verður dýpri. Svipaðar 

niðurstöður má sjá í niðurstöðum Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar frá árinu 2014 (IPCC, 2014). Vert er að hnykla á því að til viðbótar hefur 

rafbílavæðing jákvæð ytri áhrif, sem ekki var tekið tillit til í niðurstöðum rannsóknarinnar, 

þar með talið minni loftmengun og aukið orkuöryggi. Samdráttur í loftmengun dregur úr 

ótímabærum dauðsföllum ásamt því að minnka kostnað í heilbrigðiskerfinu. 

Í samantekt á niðurstöðum greiningarinnar á sviðsmyndum sem skoðaðar voru má 

færa rök fyrir því að sviðsmyndin „Tillögur með viðbót“ sé sú sviðsmynd sem best styður 

við þau markmið að draga hratt úr útblæstri með hlutfallslega litlum kostnaði fyrir 

ríkissjóð og bifreiðaeigendur. Sú sviðsmynd gerir ráð fyrir varanlegri 

virðisaukaskattsívilnun á hreinum rafmagnsbifreiðum. Sviðsmyndin „Tillögur“ nær vel því 
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markmiði að verja tekjur ríkissjóðs en árangur í samdrætti útblásturs er mun lakari. 

Sviðsmyndin „Tillögur með banni“ nær miklum árangri eftir árið 2030 þegar bann við sölu 

bifreiða sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti tekur gildi og við lok ársins 2050 er fjöldi 

rafmagnsbifreiða sambærilegur við sviðsmyndina „Tillögur með viðbót“ og útblástur 

hefur þá dregist álíka mikið saman. Útblástur árið 2030 er verulega meiri í sviðsmyndinni 

„Tillögur með banni“ heldur en „Tillögur með viðbót“ og uppsafnaður heildarútblástur 

einnig umtalsvert meiri. Því segir í greiningunni að draga má þá ályktun að bannið sé sterk 

aðgerð sem hafi jákvæð áhrif en fram að gildistöku þess þurfi aðrar áhrifaríkar aðgerðir 

þar sem tíminn frá 2018 til 2030 skiptir miklu máli fyrir innleiðingu rafbíla. 
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6 Þróun og árangur hagrænna hvata erlendis 

Beiting stjórnvalda á hagrænum hvötum fyrir innleiðingu vistvænna bifreiða er ekki nýtt 

fyrirbæri. Umfang hvatanna fyrir neytendur, bæði peningalegir og ópeningalegir, eru 

mismunandi milli landa og er sterk fylgni milli beitingu hvata og árangri við innleiðingu 

vistvænna bifreiða (Bjerkan, o.fl, 2016). 

6.1 Noregur 

Norðmenn eru fremstir þjóða í innleiðingu rafmagnsbifreiða (EV) og tengiltvinnbifreiða 

(PHEV) á heimsvísu með um 50% hlutdeild slíkra bifreiða af nýskráningum fólksbíla árið 

2018 og yfir 200.000 EV og PHEV í umferð árið 2018 (OFVAS, 2018). Hagrænt hvatakerfi 

fyrir vistvæna bíla í Noregi nær aftur til ársins 1990 þegar stjórnvöld kynntu til sögunnar 

tímabundna niðurfellingu á vöru og innflutningsgjöldum. Sú niðurfelling var samþykkt til 

frambúðar árið 1996 og síðan þá hefur hvatakerfið tekið ýmsum breytingum og þróast í 

átt að enn meiri ívilnunum með breiðri samstöðu stjórnmálaflokka (Figenbaum, 2017). 

Þeir helstu hagrænu hvatar sem beitt hefur verið í Noregi eru eftirfarandi: 

➢ Niðurfelling á vörugjöldum frá árinu 1990.   

➢ Niðurfelling á 25% VSK við kaup frá árinu 2001.   

➢ Lægri bifreiðargjöld frá árinu 1996.   

➢ Frír vegatollur og frítt í ferjur frá árunum 1997 og 2009.   

➢ Frítt í bílastæði hjá sveitafélögum frá árinu 1999.   

➢ Aðgengi að sérakreinum frá árinu 2005. 

➢ 50% lækkun á skatti á fyrirtækjabifreiðar frá árinu 2000.   

➢ Niðurfelling á 25% VSK við kaupleigu frá árinu 2015. 

Í rannsókn Figenbaum (2017) er notast við fjölhliða sjónarhorni til að lýsa rafbílaþróun 

í Noregi og hvernig regluverk fyrir rafbíla hefur þróast yfir tíma með samspili leikmanna 

og stofnana á þremur stigum. Þar segir að markaðurinn fyrir rafbíla hafi byrjað með 

tilraunastarfsemi í rafbílageiranum spratt fram í kjölfar hagrænna hvata sem voru 

innleiddir til að skapa tækifæri í þróun á vistvænni samgöngumáta. Sælen & Kallbekken 

(2011) rekja hvernig stefnubreyting í skattlagningu á hefðbundnar brunahreyfilsbifreiðar 

átti sér stað. Norðmenn innleiddu Pigou-kolefnisskatt á sölu nýrra bifreiða árið 2007 með 
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þeim rökum að draga úr losun GHL frá samgöngum sem yrði varið til aukinnar fjárfestingar 

í innviðum og opinberum samgöngum. Árangur hagrænna hvata kom þó ekki í ljós fyrr en 

Eftir að fjöldaframleiðsla rafbíla byggða á litíum rafhlöðutækni hófst, m.a. með tilkomu 

Nissan Leaf árið 2010 (Nykvist & Nilsson, 2015). 

 

Mynd 14. Nýskráningar rafmagns- og tengiltvinnbifreiða í Noregi árin 2010 til 2017. Heimild: OFVAS, 
2018. 

Mynd 14 sýnir hvernig hlutdeild EV og PHEV hefur aukist hratt frá árinu 2010. Frá 2013 

hefur fjöldi þeirra aukist, að meðaltali um 68% á milli ára. Árið 2017 var hlutdeild EV og 

PHEV af nýskráðum fólksbifreiðum 39.2%, og náði hámarki í desember 2017 með 50% 

hlutdeild nýskráninga. Árið 2018 voru nýskráðir 46.092 rafbílar og 26.546 

tengiltvinnbifreiðar í Noregi sem nemur 49.1% af nýskráningum fólksbifreiða á árinu 

(OFVAS, 2018). 
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Mynd 15. Fjöldi rafmagns- og tengiltvinnbifreiða í umferð í Noregi árin 2010 til 2017. Heimild: OFVAS, 
2018. 

Mynd 15 sýnir vaxandi fjölda EV og PHEV í umferð í Noregi árin 2010 til 2017. Fyrir 

þann tíma var markaður fyrir rafbíla hverfandi vegna takmarkaðs vöruframboðs slíkra 

bifreiða, eins og áður segir. Í aðgerðaráætlun norskra stjórnvalda í loftslagsmálum frá 

2012 var kveðið á um að hagrænir hvatar til kaupa á rafbílum skyldu gilda út árið 2017 

eða þar til 50.000 rafbílar væru komnir í umferð. Því markmiði var náð í apríl 2015 og í lok 

ársins voru 73.312 rafbílar skráðir í umferð. Hvatarnir voru framlengdir og skyldu teknir 

til endurskoðunar  við lok árs 2018 (Haugneland, o.fl., 2017). Fjöldi þeirra fór yfir 100.000 

árið 2016 og í lok árs 2017 voru 141.951 rafbílar skráðir í umferð. Þá var heildarfloti raf- 

og tengiltvinnbíla orðinn 7.7% af fólksbifreiðum í umferð í lok árs 2017 (OFVAS, 2018). Í 

samgönguáætlun fyrir 2018-2029 eru markmið þess efnis að fyrir árið 2025 skuli 100% af 

nýskráðum fólksbifreiðum, léttum sendibifreiðum og strætóum vera kolefnishlutlausar 

og ganga fyrir rafmagni eða vetni (Det Kongelige Samferdselsdepartment, 2017). 

Reynslan í Noregi sýnir að hagrænir hvata sem byggja á skattaafslætti og lækka 

hlutfallslega kostnað við kaup hafa skilað mestum árangri í innleiðingu rafbíla (Figenbaum 

& Fearnley, 2015). Rannsóknir sýna að neytendur bregðast fremur við fjárhagslegum 

hagrænum hvötum við kaup heldur en fjárhagslegum hvötum sem lækka heildarkostnað 
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yfir líftíma bifreiðarinnar (Brand, 2013). Þær niðurstöður eru í samræmi við könnun sem 

gerð var á meðal rafbílaeigenda í Noregi árið 2017 þar sem spurt var um hvaða hagrænu 

hvatar væru þeim mikilvægastir við kaupákvörðun. Niðurstöðurnar sýndu að undanþága 

frá virðisaukaskatti, vörugjöldum og vegatollum vógu mest en þar á eftir komu lág 

bifreiðagjöld, lágur raforkukostnaður og aðgengi að hleðslustöðvum (Elbil, 2017). 

 

Mynd 16. Fjöldi almenningshleðslustöðva í Noregi árin 2010 til 2017. Heimild: Lorentzen, o.fl. (2017) 

Fjölbreytni hagrænna hvata í Noregi er talsvert meiri en á Íslandi og ráðist hefur verið 

í umfangsmiklar fjárfestingar í innviðauppbyggingu til að styðja við innleiðingu rafbíla. 

Eftir fjármálakreppuna 2008 kynntu norsk stjórnvöld fyrstu aðgerðir sínar í 

innviðauppbyggingu, þar á meðal 6.000.000 EUR til þess að byggja upp 

almenningshleðslustöðvar fyrir rafbíla, í þeim tilgangi að stuðla að atvinnu fyrir rafvirkja 

og á sama tíma byggja upp innviði fyrir rafbíla (Lorentzen, o.fl., 2017). Í reglugerð 

Evrópusambandsins frá 2014 er lagt til að það skuli vera að minnsta kosti ein 

almenningshleðslustöð fyrir hverja 10 rafbíla fyrir árið 2020 (European Parliment, 2017). 

Á mynd 16 sést að í lok árs 2017 voru þær 10.333 talsins í Noregi sem þýðir að ein 

hleðslustöð sé til staðar fyrir hverja 20 rafmagns- og tengiltvinnbifreiðar. 

6.2 Holland 

Árangur hagrænna hvata fyrir vistvænar bifreiðir í Hollandi er gott dæmi um mikilvægi 

samsetningar og framkvæmdar hvatastýringar fyrir þróun bílamarkaðar. Bifreiðaskattar 

eru meðal þeirra hæstu í Evrópu og byggir á koltvíoxíðslosun sem munu hækka árlega til 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fjöldi almenningshleðslustöðva í Noregi 2010-2017

Hleðslustöðvar Hraðhleðslustöðvar



 

74 

ársins 2020 (IEA, 2017). Hollendingar standa framarlega í innleiðingu vistvænna bifreiða 

sem hlutfall af heildarbílaflota. Stjórnvöld í Hollandi settu sér markmið árið 2010 um að 

ná fjölda rafmagns- og tengiltvinnbifreiða í 15.000 fyrir árið 2015, 200.000 árið 2020 og 

1.000.000 árið 2025. Markmiðum ársins 2015 var náð tveimur árum fyrir tilsettan tíma og 

var heildarfjöldi kominn í 30.000 við lok árs 2013. Við lok árs 2017 var fjöldi þeirra um 

135.000 talsins (EAFO, 2018).  

Kolefnishlutlausar bifreiðar eru undanþegnar vörugjöldum og árlegum 

bifreiðagjöldum allt til ársins 2020 (EAMA, 2017). Fram til ársins 2015 voru 

tengiltvinnbifreiðar með koltvíoxíðlosun allt að 50 g/km undanþegin vörugjöldum en með 

nýrri skattaumgjörð sem tók gildi 2016 skyldu tengiltvinnbifreiðar greiða vörugjald að 

upphæð 6 evra fyrir hvert gramm koltvíoxíðs, sem hækkaði í 20 evrur árið 2017 (IEA, 

2017).  

 

 

Mynd 17. Nýskráningar rafmagns- og tengiltvinnbifreiða í Hollandi árin 2010 til 2018. Heimild: European 
Alternative Fuels Observatory, 2019. 

Mynd 17 sýnir fjölda nýskráninga rafmagns- og tengiltvinnbifreiða í Hollandi á árunum 

2010 til 2018 ásamt hlutfalli af heildarnýskráningum fólksbifreiða. Myndin endurspeglar 

vaxandi hlutfall slíkra bifreiða af nýskráningum frá 2012 til 2015. Það á sérstaklega við um 

tengiltvinnbifreiðar sem náði hámarki árið 2015. Rekja má dvínandi vinsældir PHEV frá 

2016 til 2018 til þeirra skattabreytinga sem gerðar voru og tóku gildi í byrjun árs 2016 
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með hækkandi kaup- og rekstrarkostnaði fyrir neytendur. Hins vegar var hóflegur vöxtur 

í nýskráningum hreinna rafbíla frá 2012 til 2015 en jókst að sama skapi umtalsvert með 

skattabreytingunum 

6.3 Danmörk 

Danmörk var meðal fyrstu þjóðanna til að innleiða hagræna hvata fyrir vistvænar 

bifreiðar árið 2008 sem fólst meðan annars beinum peningalegum hvötum við kaup. 

Góður árangur náðist í innleiðingu rafbíla (EV) og tengiltvinnbifreiða (PHEV) frá árinu 2013 

til 2015. Við byrjun árs 2016 voru hvatarnir afnumdir og voru rafbílar þá skattlagir 20% 

rétt eins og brunahreyfilsbifreiðar. Mynd 18 sýnir þær afleiðingar sem ákvörðunin hafði 

fyrir nýskráningar EV og PHEV sem féllu um nær 80% milli áranna 2015 og 2016 (EAFO, 

2018). Þrátt fyrir það var smávægileg aukning í nýskráningum PHEV á árunum 2016 til 

2017. Aðrar ástæður geta legið þar að baki en umfangsmikið kerfi hleðslustöðva er til 

staðar í Danmörku og þrátt fyrir stutt drægi á rafmagni dugar það sumum neytendum.  

 

Mynd 18. Fjöldi nýskráninga rafmagns- og tengiltvinnbifreiða í Danmörku árin 2010 til 2017. Heimild: 
EAFO, 2018). 
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7 Niðurstöður og umræða  

Af umfjölluninni er ljóst er að hagrænir hvatar stjórnvalda eru mikilvægir fyrir innleiðingu 

vistvænna ökutækja og þá sérstaklega beinir peningalegir hvatar eins og skattalækkun á 

kaup- eða rekstrarkostnaði. Í Noregi hafa umsvifamiklar skattaívilnanir fyrir vistvæn 

ökutæki, sem rekja má aftur til ársins 1990, samhliða stórfelldum fjárfestingum í innviðum 

fyrir rafbíla átt stóran hlut í að hluti þeirra í nýskráningum er sú mesta í heiminum eða um 

50% árið 2018. Samverkandi áhrif hvatakerfis, aðstæðna í Noregi og ytri áhrif eru þess 

valdandi að vaxandi hópur neytenda sér ábata í útbreiðslu tækninýjunganna. Miðað við 

árangurinn má fullyrða að Norðmenn séu sú þjóð sem stendur hvað næst meginþunga 

fylgjenda (critical mass) í átt að sjálfbærri innleiðing rafbíla (EV) eða tengiltvinnbifreiða 

(PHEV). Þrátt fyrir það er stefna Norskra stjórnvalda skýr og metnaðarfull um 

áframhaldandi árangur þar sem horft er til að 100% nýskráða fólksbifreiða verði 

kolefnishlutlausir árið 2025.  

Beiting og framkvæmd hagrænna hvata hefur mikil áhrif á hvernig gerðir vistvænna 

ökutækja eru nýskráðar. Árangurinn í Hollandi endurspeglar það en sala PHEV jókst hratt 

fram til ársins 2015 með beinni skattalegri ívilnun við kaup en hófleg aukning var á 

nýskráningum EV. Breyting var gerð á skattakerfi við byrjun árs 2016 þar sem dregið var 

úr peningalegum hvötum fyrir PHEV en haldið óbreyttum fyrir EV. Við breytinguna 

stórjókst sala á EV en sala PHEV nánast hvarf. Þessi þróun er enn betri fyrir markmið 

stjórnvalda um samdrátt losunar GHL frá vegasamgöngum í Hollandi. Vert er að nefna að 

útbreiðsla almenningshleðslustöðva er með besta móti í Hollandi, rétt eins og Noregi. Í 

Danmörku var farin sú leið farin að jafna skattlagningu allra ökutækja óháð orkugjöfum. 

Áhrif voru þau að í nýskráningar rafbíla hríðféll og sala brunahreyfilsbifreiða jókst. 

Náðst hefur góður árangur á Íslandi við innleiðingu vistvænna bifreiða. Sérstaða Ísland 

á heimsvísu felst í ofgnótt af hreinni endurnýjanlegri raforku sem gæti hæglega stuðlað 

að aukinni sjálfbærni í orkumálum. Sýnt var að þjóðhagslegur ábati fyrir innleiðingu rafbíla 

á Íslandi er til staðar að því gefnu að ákveðnum hagrænum hvötum stjórnvalda sé beitt 

áfram með frekari langtímastefnumótun. Löndin þrjú sem nefnd voru til sögunnar og 

reynsla þeirra af beitingu skattalegra hvata endurspegla þau áhrif sem breytingar geta 

haft á sölu nýrra vistvænna ökutækja. 
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Ef norska leiðin yrði valin til að auka sölu vistvænna bifreiða á Íslandi þá myndu 

markmið um 100 þúsund bíla árið 2030 nást án vafa og markmið um helmings minnkun 

losunar frá vegasamgöngum einnig. Sannleikurinn er að ívilnanir rafbíla á Íslandi eru 

nánast þær sömu og í Noregi. Meginskýringarnar á betri árangri Norðmanna er hærri 

skattlagning á brunahreyfilsbifreiðar, fjölbreytnari hvatastýring og stórfelld fjárfesting í 

innviðauppbyggingu.  

Hollenska leiðin var athyglisverð fyrir það eitt að breyta samsetningu nýskráðra 

vistvænna bifreiða þar sem vinsældir tengiltvinnbifreiða (PHEV) voru talsvert meiri en 

hreinna rafbíla (EV) fram til 2016. Við breytinguna jukust nýskráningar EV en sala PHEV 

nánast hvarf.  Danska leiðin fól í sér afnám skattalegra hagrænna hvata fyrir neytendur 

og hrun í sölu vistvænna bifreiða en aukna sölu brunahreyfilsbifreiða.  Ljóst er að sú leið 

er ekki í takt við langtímastefnumótun íslenskra stjórnvalda um samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda.  

Árangur Íslands við innleiðingu vistvænna ökutækja sem hlutfall af nýskráningum er 

með besta móti á heimsvísu. Ýmsar áskoranir eru framundan til þess að styðja enn frekar 

við útbreiðslu tækninýjunga í vegasamgöngum á Íslandi. Frekari fjárfesting í uppbyggingu 

nauðsynlegra innviða er umfangsmikið og kostnaðarsamt verkefni sem þarf að ráðast í til 

að styðja við vaxandi fjölda rafmagns- og tengiltvinnbifreiða. Verkefnið snýst um að gera 

slíkar bifreiðar að raunhæfum ferðamáta fyrir sem flesta hóps samfélagsins og er oft líkt 

við hitaveituvæðingu fyrri ára. Þeir skattalegu hvatar sem fyrir eru hafa skilað árangri en 

fela í sér kostnað fyrir ríkið í formi óinnheimtra skatttekna. Meðal verkefna stjórnvalda er 

að auka fjölbreytni hvatanna til að gera orkuskipti í samgöngum einfaldari í framkvæmd 

fyrir almenning og draga úr takmörkunum nýrrar tækni með leiðbeinandi stýringu og 

skipulagsumgjörð. Hröð innleiðing skilar ótvírætt meiri ábata til lengri tíma sökum tregðu 

á bílamarkaði við endurnýjun. 
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