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Formáli 
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Útdráttur 

Orkuskipti og innleiðing bifreiða sem ganga fyrir hreinni orku hefur farið sífellt vaxandi á 

undanförnum árum og þá sérstaklega í Evrópu. Árið 2015 komu þjóðir heims saman í 

París  og funduðu um loftslagsmál, þar var undirritað svokallað Parísarsamkomulag sem 

fólst í því að halda hlýnun jarðar af mannavöldum undir 1,5°C. Íslensk stjórnvöld settu í 

gang metnaðarfulla aðgerðaráætlun í loftslagsmálum til að tryggja að Ísland næði 

markmiðum Parísarsamningsins og var eitt aðaláhersluatriði aðgerðaráætlunarinnar 

orkuskipti í samgöngum. Nágrannar Íslendinga, Norðmenn, standa mjög framarlega í 

vistvænum samgöngum og státa þeir nú af flestum hreinorku bifreiðum miðað við 

íbúafjölda. Þeir hafa lagt áherslu á að neytandinn hagnist á því að aka um á vistvænum 

bílum með því m.a. að afnema virðisaukaskatt af þessum bifreiðum. Íslendingar hafa fylgt 

fordæmi Norðmanna í innleiðingu ívilnana og bjóða þeir sínum neytendum afslátt af 

virðisaukaskatti við kaup á vistvænum bifreiðum. Íslensk stjórnvöld hafa varið háum 

fjárhæðum í innviðauppbyggingu vegna orkuskipta og hafa m.a. veitt styrki til að tryggja 

þéttara net rafhleðslustöðva til að auðvelda ferðagetu rafbifreiða um allt landið. Þetta 

kemur sér sérstaklega vel fyrir bílaleigurnar sem ekki hafa haft hvata til að fjárfesta í 

rafbílum vegna skorts á rafhleðslustöðvum utan höfuðborgarsvæðisins. Óhjákvæmilega 

verður tekjutap á ríkissjóði við innleiðingu vistvænna ökutækja og hefur því verið settur 

af stað starfshópur á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins til að bregðast við þeirri 

stöðu. Lágt olíuverð hefur neikvæð áhrif á innleiðingu rafbifreiða þar sem að það er minni 

hvati fyrir neytendur að skipta yfir í vistvæna orkugjafa. Heimsfaraldur COVID-19 hefur 

haft mikil áhrif á stöðu olíuverðs þar sem að eftirspurn eftir olíu stöðvaðist að miklu leyti 

eftir að flug nánast lagðist af og skólar og önnur starfsemi lá að mestu leiti niðri. Þar sem 

að framleitt magn af olíu stóð að miklu leyti í stað eða jókst en eftirspurnin minnkaði 

skapaðist mikil spenna á olíumarkaðinum og olíuverð hríðféll. Ekki er þó talið að þessi 

lækkun hafi neikvæðar afleiðingar fyrir rafbílamarkaðinn til lengri tíma litið.  

Verkefni íslenskra stjórnvalda er að gera rafbíla að raunhæfum ferðamáta fyrir sem 

flesta og tryggja að réttir innviðir séu til til staðar. 
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1  Inngangur 

Loftslagsmál hafa verið mikið í umræðunni á undanförnum árum og standa þjóðir heims 

frammi fyrir þeirri metnaðarfullu áskorun, sem undirrituð var í París í lok árs 2015, að 

halda hlýnun jarðar af mannavöldum undir 1,5°C. Íslensk stjórnvöld settu í gang 

aðgerðaráætlun til að tryggja að Ísland næði markmiðum Parísarsamningsins til 2030. Tvö 

helstu áhersluatriði aðgerðaráætlunarinnar eru orkuskipti í samgöngum og átak í 

kolefnisbindingu.  

Hér eftir verður aðaláherslan lögð á fyrra atriðið eða aðgerðir til að draga úr 

jarðefnaeldsneyti í vegasamgöngum.  Stjórnvöld hafa sett sér markmið hvað varðar 

innleiðingu rafbíla og hafa þau fylgt fordæmi Norðmanna í innleiðingu ívilnana og bjóða 

kaupendum vistvænna bifreiða afslátt af virðisaukaskatti. Auk þess sem þau hafa lagt til 

háar fjárhæðir í þéttingu nets rafhleðslustöðva um landið. Lágt olíuverð í heiminum er 

einn af þeim þáttum sem hefur möguleg neikvæð áhrif á rafbílavæðingu þjóða. Þar sem 

að minni hvati er fyrir neytendur að skipta yfir í vistvæna orkugjafa. Þar geta ófyrirséðar 

aðstæður gjörbreytt stöðunni á einni nóttu eins og tilfellið var í byrjun árs 2020 þegar 

COVID-19 gekk yfir heimsbyggðina meðal annars með þeim afleiðingum að olíuverð 

hríðféll um leið og olíuframleiðsla jókst. Þetta kallaði á verðstríð og olíuverð náði sögulegu 

lágmarki. 

Leitast verður við að svara spurningunni af hverju erum við ekki komin jafn langt og 

Norðmenn í rafbílavæðingunni. Svarið liggur að miklu leyti í þeirri staðreynd að 

Norðmenn byrjuðu sína vinnu við rafbílavæðingu árið 1990 þegar þeir felldu niður 

vörugjöld af rafbílum, mörgum árum á undan Íslendingum. Frá þessum tíma hafa þeir 

jafnt og þétt unnið að því að greiða fyrir rafbílavæðingunni með þéttu neti 

rafhleðslustöðva, boðið rafbílakaupendum niðurfellingu af virðisaukaskatti auk þess sem 

að þeir hafa lagt áherslu á 100% hreina orku með því að bjóða tengiltvinnbílum ekki sömu 

ívilnanir og raf- og vetnisbílum. Uppbygging innviða á Íslandi er skammt á veg komin 

samanborið við Noreg. En þróunin hefur þó verið mjög jákvæð síðustu misserin og eru 

aðgerðaráætlanir í gangi til að þétta net rafhleðslustöðva. Ívilnanir fyrir tengiltvinnbíla 

fara minnkandi á næstu árum en frá 1. júlí 2020 munu ívilnanir aukast fyrir rafmangs- og 
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vetnisbifreiðar. Aukning rafhleðslustöðva vítt um landið er hvati fyrir bílaleigur að skipta 

yfir í rafbíla og þar með haft mikil áhrif á rafbílavæðingu þjóðarinnar þar sem að um 50% 

nýskráðra bifreiða á Íslandi árið 2019 voru keyptar af bílaleigum og þar af var aðeins 1% 

af þeim fjölda rafbílar.
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2 Parísarsamkomulagið 

Þann 12. desember árið 2015 hittust þjóðir heims og skrifuðu undir samkomulag þess 

efnis að halda hlýnun jarðar undir 1,5 °C. Þessi fundur fór fram í París og er samkomulagið 

talið vera ein metnaðarfyllsta aðgerð sem farið hefur verið í hvað varðar loftslagsmál og 

stórt skref í þá átt að takast á við loftslagsvandann af festu og alvöru. Þó voru uppi 

einhverjar efasemdaraddir sem töldu það að á meðan jarðefnaeldsneyti væri eitt 

ódýrasta eldsneyti á markaðinum þá yrði það brennt áfram. Þess þá heldur er mikilvægt 

fyrir stjórnvöld þjóða heims að setja fram alvöru aðgerðaráætlanir til að þau geti staðið 

við aðgerðarloforðin. Þó er vert að hafa í huga að aðgerðarloforð þjóðanna eru í raun 

frjáls og þeim í sjálfsvald sett hvernig þau nálgast lausnina. (Sveinn Atli, 2005). Ísland 

ásamt 29 ríkjum Evrópusambandsins hafa lýst yfir markmiðum sínum í lofslagsmálum þar 

sem fram kemur að minnka skuli losun gróðurhúsalofttegunda um allt að 40% fyrir árið 

2030 miðað við 1990. Krafa er gerð til stóriðjufyrirtækja þessara landa og einnig er 

þrýstingur settur á stjórnvöld hvað varðar losun frá samgöngum, landbúnaði, sjávarútvegi 

o.fl. Nákvæm útfærsla á markmiðum ríkjanna liggur ekki fyrir en gera má ráð fyrir að um 

30-40% samdráttur í losun samgangna muni eiga sér stað á þessu tímabili (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2018). 

2.1 Aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum 
Helsta tæki stjórnvalda  til að tryggja að Íslandi nái markmiðum Parísarsamningsins til 

2030 er skýr aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Tvö helstu áhersluatriði íslenskra 

stjórnvalda á leið sinni að kolefnishlutleysi hérlendis eru minnkun jarðefnaeldsneytis í 

samgöngum og verkefni er snúa að bættri landnotkun. Báðar þessar aðgerðir falla undir 

beina ábyrgð Íslenskra stjórnvalda og yrðu töluleg markmið þessara þátta að dragast 

saman um 30-40% fyrir árið 2030 miðað við stöðuna árið 2005, sem er viðmiðunarár 

Evrópusambandsins. Raunhæft er að gera ráð fyrir því að þessi árangur náist þar sem að 

Íslendingar hafa áður náð fullum orkuskiptum í  rafmagnsframleiðslu og við upphitun 

húsa. Var það árangur af samfélagslegu átaki Íslenskra stjórnvalda hér á árum áður og 

náðist nánast að útrýma allri notkun kola og olíu.  
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Losun frá vegasamgöngum jókst um 75% frá árinu 1990 til 2016 og er talið að um 

helmingur af brennslu jarðefnaeldsneytis á Íslandi sé komin frá samgöngum (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2018). Mikil aukning hefur verið á komu ferðamanna til landsins 

undanfarin ár og hefur umferðin á vegum landsins aukist að sama skapi. Stór hluti 

bílaleiguflotans er knúinn jarðefnaeldsneyti og hefur það án efa haft áhrif á þessa miklu 

aukningu á losun frá vegasamgöngum. Samkvæmt umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

(2018) er markmið stjórnvalda að minnka losun úr u.þ.b. milljón tonnum af CO2 niður í 

500 þúsund tonn árið 2030. Fólksbílafloti Íslands stendur í um 270.000 bifreiðum og þar 

af eru um 10-20.000 nýskráðir bílar á ári (Önnur tölfræði, e.d.). Útlit er fyrir að skipta þurfi 

út helmingi bílaflotans eða um 100.000 bílum til að ná tilsettum árangri þar sem að 

svigrúm er lítið á öðrum sviðum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). 

3 Hagrænir hvatar 

Hingað til hafa vegaviðgerðir og annar kostnaður tengdur viðbótum við vegakerfið verið 

fjármagnaður að miklu leyti með bifreiðagjöldum. Hægt er að skipta þessum tekjulindum 

í tvo aðalflokka: 

 Tollar og virðisaukaskattur  

 Bensínskattar og bifreiðagjöld 

3.1 Skattalegar undaþágur á Íslandi 
Íslandi líkt og önnur Evrópulönd hafa sett sér markmið hvað varðar innleiðingu rafbíla og 

til þess að ná þeim markmiðum verða ríkisstjórnir þessara þjóða að greiða fyrir uppgangi 

rafbílsins.  Á Íslandi bera rafbílar ekki vörugjöld þar sem þeir hafa enga skráða losun. 

Bifreiðar að verðmæti 6.000.000 kr. eða minna eru undanþegnar virðisaukaskatti að fullu 

miðað við afslátt sem er í gildi fram til 30. júní 2020 (sjá mynd nr. 1). Frá 1. júlí 2020 til og 

með 31. desember 2023 hækkar virðisaukaskattsafslátturinn og er þá bifreið að verðmæti 

6.500.000 kr undanþegin virðisaukaskatti að fullu (Sjá mynd nr. 2). Fyrstu 15.000 seldu 
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rafmagns- og vetnisbílarnir fá afsláttinn og skulu þær bifreiðar vera þriggja ára eða yngri 

miðað við fyrstu skráningu.  

 

Tengiltvinnbifreiðar með losun undir 50 g/km falla undir sömu reglur en njóta þó 

aðeins 960.000 kr afsláttar árið 2020 samanborið við 1.440.000 kr afslátt sem raf- og 

vetnisbílar njóta (Vörugjöld af ökutækjum, e.d.). Virðisaukaskattsafsláttur tengiltvinnbíla 

kemur til með að fara lækkandi næstu tvö árin á meðan afsláttur raf- og vetnisbíla helst 

óbreyttur í 3 ár eftir hækkunina sem verður 1. júlí 2020 

Hefðbundin ökutæki þar á meðal bensín- og díselbílar greiða bæði vörugjöld hvað 

varðar losun þeirra og 24% virðisaukaskatt. Núverandi kerfi tollagjalda skiptist niður í þrjá 

flokka vörugjalda N1, N2 og N3: 

 N1 miðast við losun CO2 umfram 74 g/km og leggst 0,37% á hvert gramm 
fram yfir það. (Losun skráð skv. NEDC) 

 N2 miðast við losun CO2 umfram 90 g/km og leggst 0,31% á hvert gramm 
fram yfir það. (Losun skráð skv. WLTP) 

 N3 miðast við losun CO2 umfram 81 g/km og leggst 0,34% á hvert gramm 
fram yfir það. (Losun skráð bæði skv, NEDC og WLTP) 

 

Mynd 1. Heimild: Vörugjöld af ökutækjum, e.d Mynd 2. Heimild: Vörugjöld af ökutækjum, e.d 
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Bifreið með losun 150 g/km  skv. NEDC og kostar 8.000.000 kr fellur undir flokkinn N1: 

 

Um þessa útreikninga gildir þó hámörkunar regla þar sem álagning má aldrei fara yfir 65% 

af tollverði bílsins (Útreikningur vörugjalda af ökutækjum, e.d.). 

Bifreiðagjöld ökutækis sem vegur 3.500 kg eða minna nemur að lágmarki 6.225 kr á 

hverju gjaldtímabili. Bifreiðagjöld miðast við skráða losun koltvísýrings sem þýðir að 

rafbílaeigendur borga lágmarksgjald hverju sinni (Bifreiðagjald, e.d.).  

Hugsunin á bakvið þessar ívilnanir ríkisins hvað varðar rafbílavæðinguna er sú að 

aðgerðir eins og þessar eru ætlaðar til skemmri tíma þar sem talið er að þörf sé á 

áhrifaríkum breytingum varðandi loftslagsmál í heiminum í dag. Því kemur ríkið til með 

að minnka þessa aðstoð þegar fram líða stundir.  

3.2 Skattalegar undanþágur í Noregi 
Noregur hefur verið leiðandi á rafbílamarkaðinum og hefur staða þeirra á heimsvísu verið 

að styrkjast með hverju árinu. Markaðshlutdeild nýskráðra bíla var í janúar 2020 um 44% 

hreinir rafbílar og 20% tengiltvinnbílar, sem þýðir að á þessum tíma voru um 64% 

nýskráðra bíla í Noregi knúnir með hreinni orku (Holland, M., 2020). 

Norska ríkið byrjaði snemma að ýta undir innleiðingu rafbíla eða árið 1990 þegar 

vörugjöld voru felld niður á slíkar bifreiðar. Allt frá árinu 1997 til 2020 hafa rafbílar verið 

undanþegnir virðisaukaskatti og eigendur þeirra ekki þurft að borga almenna vegatolla. 

Þetta hefur gert rafbíla samkeppnishæfa á bílamarkaðinum í Noregi samanborið við 

bensín- og díselbíla (Haugneland, P., Lorentzen, E., Bu, C., og Hauge, E., 2017). 

Mynd 3. Heimild: Tollstjóri, 2018. 
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Samkvæmt neytendakönnun sem var gerð var árið 2017 kom í ljós að helstu ástæður 

Norðmanna fyrir kaupum á rafbílum  voru undanþágur gegn tollagjöldum, vegatollum og 

virðisaukaskatti (Haugneland, P. o.fl., 2017). Talið er að þessar niðurfellingar hafi haft 

hvað mest áhrif á kauphegðun neytenda þar sem upphaflegur kostnaður bifreiðarinnar 

skiptir meira máli en rekstrarkostnaðurinn sem fylgir rafbílum í framtíðinni. Norðmenn 

leggja mikla áherslu á 100% hreina orku og njóta tengiltvinnbílar því ekki sömu ívilnana 

og raf- og vetnisbílar. Ólíkt aðferðum Íslendinga leggst fullur virðisaukaskattur á 

tengiltvinnbíla í Noregi sem stýrir neytendum frekar í átt að hreinum rafbílum (Electric 

vehicles—Norwegian Customs, 2020). 

Norsk stjórnvöld samþykktu árið 2017 að svokölluð 50% regla tæki gildi þ.e. að 

eigendur rafbíla ættu ekki að greiða hærra en nemur helmingi þeirrar upphæðar sem 

almennt væri rukkuð fyrir vegatolla, bílastæði, gjald í ferjur og önnur slík gjöld. 

(Norwegian EV policy, e.d.) 

3.3 Teslaskatturinn 
Stjórnvöld styðja við þróun rafbíla með ívilnunum og styrkingu á innviðum svo sem fjölgun 

rafhleðslustöðva, þar með auka þau kaupgetu neytandans á því sviði. Noregur hefur verið 

að ná framúrskarandi árangri í orkuskiptum samgangna á síðustu árum.   

 

Í dæminu hér að ofan má sjá samanburð á Ívilnunum bæði á Íslandi og í Noregi miðað 

við að tollverð á rafbíl sé 10 milljónir króna. Þar má sjá að mesti munurinn liggur í 

virðisaukaskatti bílsins þar sem að á Íslandi er aðeins veittur afsláttur fyrir bíla í þessum 

verðflokki en ekki full undanþága líkt og gert er í Noregi. Að mati Rafbílasambands Íslands 

Mynd 4. Heimild: Reiknivél – innflutningsgjöld, 
e.d. 

Mynd 5. Heimild: Skatteetaten, e.d. 
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hefur þetta mikil áhrif á söluverð langdrægari bifreiða þar sem verðmyndun rafbíla liggur 

að stórum hluta í stærð rafhlöðu þeirra. Óeðlileg verðmyndun myndast á langdrægum 

ökutækjum sem hefur neikvæð áhrif á eftirspurn þeirra og hefur Rafbílasamband Íslands 

kallað þetta „Teslaskattinn“ (Jóhann G. Ólafsson, Stefán Birnir Sverrisson og Hulda Mjöll 

Þorleifsdóttir, 2018). 

3.4 Bílaleigubílar 
Innkaup ökutækjaleiga hafa veruleg áhrif á samsetningu íslenska bílaflotans þar sem stór 

hluti bílaleigubíla ratar aftur inn á almennan markað hvað varðar notaða bíla. Árið 2019 

voru um u.þ.b. 50% allra nýskráðra bíla á landinu keyptir af bílaleigum og þar af voru um 

1% þeirra rafbílar. Bílaleigur hafa á undanförnum árum notið undanþágu gegn 

vörugjöldum á bílum í innflutningi, þessir bílar hafa einnig haft tiltölulega litla skráða losun 

sem skilar litlu í ríkiskassann þegar á heildina er litið. Segja má að með þessari undanþágu 

hafi óbeint verið hægt á innleiðingu rafbíla hvað varðar bílaleigur því að ekki hefur 

myndast hvati til að skipta yfir í hreinorkubíla (Jóhann G. Ólafsson o.fl., 2018).  

Stærsti hluti bílaleigubíla er nýttur af erlendum ferðamönnum sem keyra víðsvegar um 

landið, langar vegalengdir á dag. Því hafa rafbílar ekki verið taldir raunhæfur kostur fyrir 

bílaleigur þar sem drægni rafbílanna hefur ekki verið talin nógu mikil. Engu að síður hefur 

þróun rafbíla farið stigvaxandi á stuttum tíma og talið er að með fullnægjandi hleðsluneti 

um landið verði ávinningur hjá bílaleigum meiri að fjárfesta í rafbílum þar sem 

viðhaldskostnaður og annar breytilegur kostnaður á rafbílum er töluvert lægri en hann er 

á bensín- og díselbílum (Stefán Birnir Sverrisson, Jóhann G. Ólafsson og Hulda Mjöll 

Þorleifsdóttir, 2019). 
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Á myndinni má sjá samanburð á nýskráðum fólksbílum í eigu almennings og 

bílaleigubílum á árinu 2019. Hlutfall raf- og tengiltvinnbíla miðað við bensín- og díselbíla 

er ekki hátt hjá bílaleigum landsins. Ástæðan er að ívilnanir og aðgerðir ríkisins hvað 

varðar hleðslunet hafa ekki nægt þörfum bílaleigufyrirtækja hingað til. Talið er að 

tengiltvinnbílar komi ekki til með að nýtast bílaleigum vel til útleigu, viðhaldslega eru 

þetta flóknir bílar og drífur meðal rafhlaða þeirra ekki nema rúmlega 30-40 km á hverri 

hleðslu (Stefán Birnir Sverrisson o.fl., 2019). Slík bifreið mun ekki hafa mikil áhrif á 

minnkun koltvísýrings því samkvæmt rannsókn sem fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar gaf út árið 2017 þá ekur meðal ferðamaður á Íslandi um 230 km á dag 

(Félag íslenskra bifreiðaeigenda, 2018). Þessi ferðamaður mun því aka að miklu leyti á 

bensínmótor bílsins í sínu ferðalagi, með tilheyrandi losun, því að rafhleðslunet landsins 

er enn sem komið er ekki nógu þétt.  

3.5 Innviðauppbygging 
Ríkisvaldið hefur varið miklum fjármunum í innviðauppbyggingu vegna orkuskipta. 

Áætlað er að árið 2020 muni um 120 milljónum króna vera varið í styrki til fjölgunar 

rafhleðslustöðva sem kemur til með að flýta fyrir og bæta hleðslunet um allt land. Alla 

jafna eru rafbílar hlaðnir á vinnustöðum og við heimilin og virkar það vel til skemmri ferða. 

En til þess að rafbíllinn nýtist sem best á langferðum skiptir fjöldi rafhleðslustöðva um 

landið miklu máli. Með bættu hleðsluneti gefst neytendum kostur á að kaupa sér ódýrari 

rafbíl með minni drægni án þess að það hafi áhrif á ferðagetu hans um landið. Ódýrari 

bílar hafa raundrægni upp á 200-300 km en með 30-60 mínútu hleðslu stoppi væri hægt 

Mynd 6. Heimild: Bifreiðatölur, e.d. 
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að ferðast u.þ.b. 550 km. án vandkvæða. Innviðauppbyggingin flýtir án efa fyrir 

orkuskiptum hjá ferðaþjónustufyrirtækjum og bílaleigum landsins þar sem góðir innviðir 

á milli landsvæða eru mikill hvati fyrir þessa aðila að skipta yfir í vistvænni orkugjafa 

(Sigurður Ingi Friðleifsson, 2018). 

4 Mögulegar breytingar ívilnana 

4.1 Lausnir á núverandi undanþágu 
Rafbílasambandið setti fram tillögu í ljósi þess að núverandi aðgerðir ríkisins hvað varðar 

virðisauka ívilnanir koma illa niður á langdrægari rafbílum. Noregur veitir 100% afslátt af 

virðisauka þessara bíla en ekki er ljóst hve lengi það muni vara. Tillagan var sú að veittur 

yrði afsláttur að fjárhæð 40.000 kr fyrir hverja kWst sem rafhlaða bílsins geymir en 

afslátturinn færi þó aldrei yfir þá fjárhæð sem virðisauki bílsins nemur. Afslátturinn kæmi 

svo til með að lækka þegar rafbílum myndi fjölga. Fyrir hverja 2.000 bíla umfram 

upphaflegt markmið, sem voru  10.000 bílar, lækkar upphæðin um 1.000 kr á hverja kWst 

(Jóhann G. Ólafsson o.fl., 2018). 

Þessi tillaga gildir fyrir alla þá bíla sem falla undir ívilnunina þ.e.a.s. alla raf- og 

tengiltvinnbíla. Ef bera á saman ívilnanir fyrir hreina rafbíla og tengiltvinnbíla kemur í ljós 

að með þessu nýja kerfi væru ívilnanir fyrir hreina rafbíla töluvert hærri en fyrir 

tengiltvinnbíla. Samkvæmt Electric vehicle database (EV Database, e.d.) er meðalstærð á 

rafhlöðu rafbíla um 60 kWst og ef miðað er við 40.000 kr á hverja kWst væri afsláttur af 

virðisauka 2.400.000 kr sem þýðir að bílar sem kosta allt að 10 milljónir króna væru 

undanþegnir virðisauka að fullu. Ef skoða á tengiltvinnbíla út frá sömu ívilnunum þar sem 

meðal stærð rafhlöðu er ekki nema um 11 kWst er einungis 440.000 kr afsláttur veittur af 

virðisaukanum. Miðað við þessar forsendur er bifreið að verðmæli 1.833.333 kr eða 

minna undanþegin virðisaukaskatti að fullu. (Sjá töflu 1 og 2 í Viðauka 1). Í dæmunum hér 

að ofan er miðað við meðal stærð rafhlöðu raf- og tengiltvinnbíla en hafa ber í huga að  

ívilnanir aukast eftir því sem rafhlaða bílanna stækkar. Rafbílasambandið telur að kostirnir 

við þessa tillögu, ólíkt þeirri aðferð sem beitt er í dag, sé sú að hún gefur skýrari 

framtíðarsýn og hvetur neytendur til þess að flýta orkuskiptum (Jóhann G. Ólafsson o.fl., 

2018). 
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4.2 Tillögur til framtíðar 

4.2.1 Skattlagning öflunar ökutækja 

Innleiðingu vistvænna ökutækja fylgir mikið tekjutap fyrir ríkissjóð. Gera má ráð fyrir að 

tímabil ívilnana muni standa fram til 2030 og þarf því að finna leiðir til að koma til móts 

við þetta tap. Fjármála- og efnahagsráðuneytið skipaði starfshóp árið 2016 sem 

endurskoða átti skattlagningu ökutækja og eldsneytis. Starfshópurinn skilaði 

niðurstöðum árið 2018 með þeim fyrirvörum þó að tekjumatið væri háð ýmiskonar 

óvissuþáttum til að mynda framtíðarhorfum um fjölgun rafmagns- og tengiltvinnbirfreiða 

og óvissu með losun koltvísýrings frá notkun bifreiða almennt. 

Vörugjöld eru ein leið ríkisins til að afla tekna fyrir aðgerðir gegn útblæstri og viðhaldi 

vegakerfisins. Þar sem rafbílar eru undaþegnir þessum gjöldum þarf að finna aðrar leiðir 

til þess að afla þessara tekna, meðal annars með lækkunum losunarviðmiða bensín- og 

díselbíla. Í ársbyrjun 2019 var fallið frá því að miða vörugjöld út frá tíu gjaldbilum og tekin 

upp þriggja þrepa línuleg álagning eins og líst var hér að ofan (sjá mynd 3). Með þessum 

aðgerðum eiga tekjur til ríkisins að aukast um 1.6 milljarð árið 2020 að meðtöldum 24% 

virðisaukaskatti sem leggst ofan á tollverð og kolefnisskatt bílsins. Meðallosun bifreiða 

hefur farið lækkandi ár frá ári og skiptir því máli að skatthlutföll vörugjalds lækki samhliða 

því til þess að koma í veg fyrir of mikið tekjutap (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018). 

4.2.2 Skattlagning umráða ökutækja 

Bifreiðagjald er skattlagning á aðgengi og afnot samgöngukerfa. Gjaldið er rukkað tvisvar 

sinnum á ári og miðast við skráða losun ökutækis og lágmarksgjald. Árið 2020 stendur 

lágmarksgjaldið í 6.225 kr og bætist svo við auka gjald umfram skráða losun 121 g/km 

(Bifreiðagjald, e.d.).  

Starfshópur frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu (2018) lagði fram þá tillögu árið 

2018 að breyting yrði gerð á skattlagningu umráða léttari bifreiða skv. NEDC og WLTP 

losunar stöðlunum. Breytingarnar yrðu innleiddar yfir þriggja ára tímabil þar sem 

lokaútfærsla tæki gildi árið 2030. Tillögurnar hljóða svo: 
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 Árið 2020 stæði lágmarks bifreiðagjald í 5.925 kr en losunarviðmiðið yrði 

lækkað úr 121 g/km í 70 g/km (WLTP) og 58 g/km (NEDC). Að sama skapi 

verður  krónutala á hvert gramm per kílómeter umfram losunarviðmið 

lækkuð. 

 Árið 2022 yrði lágmarks bifreiðagjald tvöfaldað og losunarviðmið lækkuð enn 

frekar, í 60 g/km (WLTP) og 50 g/km (NEDC). Að sama skapi verður krónutala 

á hvert gramm umfram losunarviðmið lækkuð. 

 Árið 2023 mun nýtt lágmarks bifreiðagjald hækka um helming, losunarviðmið 

verða felld úr gildi og mun taka við eitt fast krónutölugjald á ökutæki  sem er 

3.500 kg að eigin þyngd eða minna. 

 

 

Markmið með þessari aðferð starfshópsins miðast við þá staðreynd að meðallosun 

bifreiða í dag fer sífellt lækkandi. Frá árinu 2011 hefur meðallosun lækkað úr 156,6 g/km 

í 120,1 g/km. Til þess að sporna við auknu tekjutapi ríkissjóðs er lækkun losunarviðmiða 

viðbragð stjórnvalda við því tapi.  

Hingað til hafa fornbifreiðar verið undanþegnar bifreiðagjöldum en nú er lagt til að 

fella niður þá undanþágu árið 2023 með tilheyrandi tekjuaukningu fyrir ríkissjóð upp á 

100 milljónir króna. 

Mynd 8. Heimild: Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið, 2018 

Mynd 7. Heimild: Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið, 2018 
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4.2.3 Skattlagning notkunar ökutækja 

Settar hafa verið fram tillögur um að afnema undanþágu gegn kílómetragjaldi á 

fólksflutningsbifreiðum.  

Kílómetragjald skiptist í tvö gjöld; almennt kílómetragjald og sérstakt 
kílómetragjald. Almennt kílómetragjald er lagt á akstur bifreiða og tengivagna 
yfir 10 tonnum. Gjaldið er lagt á miðað við þyngd, 0,31 kr./km miðað við 10 
tonna eigin þyngd til 14,15 kr./km miðað við 31 tonn eða meiri eigin þyngd. 
(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018, bls. 23) 

Við afnám undanþágunnar er talið að tekjur ríkisjóðs aukist um u.þ.b. 200 milljónir 

króna frá og með árinu 2020.  

5 Lækkun olíuverðs 

Einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á innleiðingu rafmagnsbifreiða er verð á olíu í 

heiminum. Í ársbyrjun 2020 hríðféll olíuverð og hefur aldrei mælst lægra síðan 1991. 

Heimsfaraldur COVID-19 varð til þess að eftirspurn eftir olíu minnkaði verulega þar sem 

flug, skólar og önnur dagleg starfsemi lá niðri. Kína, einn stærsti innflytjandi á hráolíu í 

heiminum, þurfti tímabundið að loka starfsemi sinni, þetta eitt og sér hafði þau áhrif að 

framboð eftir olíu lækkaði tímabundið um allt að 10 milljón tunnur á dag. Minnkun á 

eftirspurn eftir olíu verður til þess að olíuverð lækkar svo lengi sem framleitt magn 

stendur í stað eða eykst. OPEC ríkin vildu bregðast við þessari lækkun olíuverðs og 

funduðu með Rússum á svokölluðum OPEC+ samningafundi.  

Markmið fundarins var að öll OPEC ríkin og Rússar myndu lækka framleitt magn um 

1.5 milljón tunnur á dag. Rússar neituðu tillögu OPEC fundarins vegna þess að þeir 

óttuðust að ef þeir myndu minnka framleiðslu sína gæfi það smærri bandarískum 

olíuframleiðendum tækifæri á að stækka og ná þannig stærri markaðshlutdeild á 

olíumarkaðnum. Sadí-Arabía ákvað í framhaldinu að bæta markaðsstöðu sína með 

lækkun olíutunnunnar í 4 til 7 dali og auka framleitt magn tímabundið í 10 milljón tunnur 

á dag. Þessi aðgerð Sádí-Araba varð til þess að framleitt magn var orðið alltof mikið og 

lækkaði því heimsmarkaðsverð á olíu töluvert. Með þessu umframframboði fóru 

olíugeymslur að fyllast sem varð til þess að það var ódýrara fyrir olíuframleiðendur að 
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borga fyrir það eitt að losa sig við olíuna og fór því verð tunnunnar tímabundið niður í allt 

að mínus 37 dali. 

Lækkun tunnunnar á þessum skala hefur haft einhver áhrif á olíuverð til neytenda um 

allan heim en þó ekki eins mikið og margir höfðu haldið. Olíuverð í Evrópu samanstendur 

að stórum hluta af sköttum og öðrum gjöldum til ríkisins (Defterios, J., 2020). Á Íslandi er 

olíugjald lagt á hvern lítra af olíu og ofan á það leggst síðan virðisaukaskattur. Olíugjaldið 

nemur 62,85 kr og þar með hefur lækkun tunnunnar ekki mikil áhrif á verð til neytenda 

hvað Ísland varðar (Olíugjald, e.d.). Ekki er talið að þessi lækkun hafi neikvæðar afleiðingar 

á rafbílamarkaðinn í Evrópu til lengri tíma þar sem að ekki er gert ráð fyrir að lækkunin 

muni vara lengi. Hafa ber í huga að rekstur flestra fyrirtækja liggur niðri á meðan 

olíuverðið er í lágmarki, þar með talin bílaumboðin. Þessi staða hefur áhrif á sölu bíla sama 

hvaða orkugjafa þeir ganga fyrir (Quartier, D., 2020). Megin markmið stjórnvalda til að 

sporna við losun frá samgöngum felst í því að um helmingur seldra bíla á ársgrundvelli séu 

knúnir af vistvænni orku. Þrátt fyrir ástandið í heiminum í dag seldust rafbílar mjög vel á 

fyrsta ársfjórðungi 2020 og voru sölumet slegin um alla Evrópu. 

5.1 Sala rafbíla 
Rafbílar eru að verða sífellt vinsælli á íslenskum markaði og hefur sala þeirra farið 

stigvaxandi á síðustu árum. Ef rýnt er í tölur frá Samgöngustofu má sjá að árið 2016 

seldust 227 hreinir rafbílar, aukningin er töluvert hröð næstu árin því ári eftir eða 2017 

seldust nær helmingi fleiri rafbílar eða 414 stykki. Árið 2018 seldust svo 687 rafbílar sem 

er um 303% aukning.  Árið 2019 jókst hlutfall vistvænna bíla á kostnað bensín- og díselbíla 

og  fór hlutfall vistvænna bíla í 27,5% og hefur hlutfallið aldrei verið hærra, þar af voru 

rafbílar um 7,8% eða um 914 talsins. Þetta eru fáheyrðar hlutfallstölur á heimsvísu ef 

Noregur er undanskilinn. Eins og kom fram í kaflanum hér á undan byrjaði árið ekki vel 

fyrir flest fyrirtæki í heiminum þar sem starfsemi þeirra lá niðri. Ástandið mun hafa áhrif 

á sölu bifreiða sama hvaða orkugjöfum þeir ganga fyrir. En sölutölur fyrir fyrripart árs 

2020 sýna þó að hlutfall vistvænna ökutækja jókst þrátt fyrir að bílasala hafi dregist 

saman. Samkvæmt tölum frá Samgöngustofu hafa selst fleiri hreinir rafbílar á fyrri 

helmingi árs 2020 en allt árið 2019 eða um 947 rafbílar. Á sama tímabili árið 2019 höfðu 

selst 357 rafbílar. Þegar nýskráðar fólksbifreiðar á fyrri helming árs 2020 eru skoðaðar, 

burt sé frá orkugjafa, kemur í ljós að rafmagnsbílar eru í stórum meirihluta.  
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5.2 Fjárfesting ríkisins til orkuskipta 
Upphafleg fjárfesting ríkisins til orkuskipta árið 2020 nam að heildarupphæð 200 milljónir 

króna. Upphæðin skiptist þannig að 100 milljónir fara í innviði fyrir endurnýjanlegt 

eldsneyti hjá aðilum sem reka fólks- og hópbifreiðar,  70 milljónir fara í styrki vegna 

raftenginga eða hitaveitna í höfnum landsins með það í huga að ýta undir orkuskipti í 

haftengdri starfsemi og að lokum fara 30 milljónir  í styrki fyrir hleðslustöðvar við gististaði 

og veitingastaði. Þetta er gert til þess að auðvelda ferðaþjónustunni orkuskiptin 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2020). 

Alþingi samþykkti í mars 2020 tímabundið fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar vegna 

COVID-19. Fjárfestingin nemur  20 milljörðum króna og þar af eru 550 milljónir hugsaðar 

í orkuskipti og grænar lausnir. Samanlagt nemur því heildarupphæð til orkuskipta um 750 

milljónum króna. Þessar ráðstafanir teljast mikilvægar til þess að halda orkuskiptum 

gangandi þar sem mikil niðursveifla er í efnahagskerfinu um þessar mundir.  

Viðbótarfjárfestingin upp á 550 milljónir mun skiptast á milli ýmissa verkefna. Um 300 

milljónir króna eru ætlaðar í verkefni vegna orkuskipta. Þar af fara 210 milljónir í frekari 

rafvæðingu hafna, 40 milljónir fara í ávinning innlendrar eldsneytisframleiðslu, greiningu 

og tækifæri svo hraða megi orkuskiptum bílaleiga og möguleikar til orkuskipta í 

þungaflutningum rannsakaðir. Auk þess verða styrkir veittir félagasamtökum til 

rafvæðingar gistiskála sem staðsettir eru utan almenna raforkukerfisins að fjárhæð 50 

milljónir króna. 

Alls verður 200 milljónum varið í verkefni á sviði kolefnisbindingar þar sem skógrækt, 

grisjun  skóga og endurheimt landgæða verða þar á skrá. 

Mynd 9. Heimild: Orkusetur, e.d. Mynd 10. Heimild: Orkusetur, e.d. 
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Að lokum eykst fjárveiting til Loftslagssjóðs um 50 milljónir króna (Aðgerðum í 

loftslagsmálum flýtt, 2020). 
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6 Umræður og niðurstaða 

Þjóðir heims standa frammi fyrir mikilli áskorun eftir að sú metnaðarfulla ákvörðun var 

tekin í París 2015 að halda hlýnun jarðar af mannavöldum undir 1,5°C og því er ljóst að 

stjórnvöld þjóða heims þurfa að láta hendur standa fram úr ermum og setja fram áætlanir 

til að geta staðið við aðgerðarloforðin. Íslendingar lögðu fram metnaðarfulla áætlun til að 

ná kolefnishlutleysi hérlendis og voru tvö helstu áhersluatriði Íslendinga minnkun 

jarðefnaeldsneytis í samgöngum og verkefni sem snúa að bættri landnotkun.  

Það er ljóst að Ísland á langt í land með að komast með tærnar þar sem Noregur hefur 

hælana í rafbílavæðingunni og fyrir því liggja þónokkrar ástæður.   

Norðmenn hófu að greiða fyrir innleiðingu rafbíla árið 1990 þegar þeir felldu niður 

vörugjöld á slíkar bifreiðar. Auk þess hafa rafbílar verið undanþegnir virðisaukaskatti og 

greiðslu á almennum vegatollum frá árinu 1997 sem gerir þá samkeppnishæfa á 

bílamarkaðinum í Noregi og físilegan kost í stað bensín- og díselbíla.  Þessar aðgerðir 

Norðmanna ásamt fjárfestingu í innviðum hafa gert þjóðina leiðandi á rafbílamarkaðinum 

í heiminum í dag. Í janúar 2020 voru um 64% nýskráðra bíla gangandi fyrir hreinni orku í 

Noregi þar af voru 44% hreinir rafbílar og 20% tengiltvinnbílar. 

Íslensk stjórnvöld hafa á liðnum árum haft á stefnuskrá sinni að hraða orkuskiptum í 

samgöngum og telja þau að skipta þurfi út að lágmarki helmingi bílaflotans. Ljóst er að 

svo innleiðing rafbifreiða skili árangri þarf hvati að vera til staðar. Við fyrstu skref 

innleiðinga skipta peningalegir hvatar stjórnvalda miklu máli þar sem grunnverð rafbíla 

samanborið við hefðbundna bensín- og díselbíla er mjög hátt. Noregur hefur rutt veginn 

hvað varðar rafbílavæðingu í Evrópu og byggir ívilnanakerfi íslenskra stjórnvalda á kerfi 

Norðmanna. Ennþá eru rafbílar aðeins lítið hlutfall af heildar bílaflota Íslendinga og má 

áætla að ein af meginástæðunum fyrir því sé að uppbygging innviða til að mynda fjölgun 

hraðhleðslustöðva um landið sé enn skammt á veg komin. Þó hefur þróunin verið í rétta 

átt og með bættu hleðsluneti gefst neytendum kostur á að fjárfesta í ódýrari rafbílum 

með minni drægni án þess að það hafi áhrif á ferðagetu hans um landið. Tengiltvinnbílar 

hafa verið að njóta virðisaukaskattsafsláttar hér á landi ólíkt því sem gerist í Noregi en þar 

í landi hafa þeir rukkað fullan virðisaukaskatt á þessa gerð bifreiða. Segja má að Íslensk 

stjórnvöld telji ekki vera fullnægjandi hleðslunet hér á landi til þess að koma fyllilega til 

móts við rafbíla sem eru ekki með mikla drægni og því sé því ekki alveg tímabært að styðja 
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einungis við kaup 100% hreinorku bifreiða. Í byrjun árs 2020 gekk COVID-19 yfir 

heimsbyggðina með hrikalegum afleiðingum fyrir þjóðir heims bæði efnahagslega og 

heilsufarslega. Til þess að halda orkuskiptum gangandi við þessar slæmu efnahagslegu 

aðstæður brugðust Íslensk stjórnvöld meðal annars við með því að fara í tímabundið 

fjárfestingarátak og veittu aukalega 550 milljónum króna í orkuskipti og grænar lausnir 

við þær 200 milljónir sem áður höfðu verið eyrnamerktar verkefninu á þessu ári.   

Um það bil 50% af bílaflota Íslendinga er í eigu bílaleigufyrirtækja og því er gríðarlega 

mikilvægt fyrir stjórnvöld að fá þá um borð í rafbílavæðinguna. Innviðirnir verða þó að 

vera til staðar til að hvatinn sé fyrir hendi. Ef ferðamaður ekur að meðaltali um 230 

kílómetra á hverjum degi verður að vera til staðar þétt net rafhleðslustöðva til þess að 

bílaleigur sjái sér hag í að fjárfesta í rafbílum. Þeirra hagsmunir hljóta að vera þeir að bjóða 

viðskiptavinum sínum örugga og góða þjónustu. Stjórnvöld gera sér grein fyrir þessari 

stöðu og því hefur miklu fjármagni verið úthlutað í þéttingu nets rafhleðslustöðva um 

landið. Þrátt fyrir að meðallosun hefðbundinna bíla fari sífellt lækkandi er þörf á 

innleiðingu rafbíla. 

Það eru án efa áskoranir framundan hjá stjórnvöldum á leið þeirra til að færa Ísland 

nær Noregi í rafbílavæðingunni. Hvatinn er að gera rafbíla að raunhæfum ferðamáta fyrir 

sem flesta og tryggja að réttir innviðir séu til til staðar. 
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Viðauki 1 

Tafla 1 – Ívilnanatillaga m.v. Hreinna rafbíla 

Fjöldi bíla Ívilnun per 
kWst 

Hámarksívilnun fyrir 
60kWst bíl 

VSK greiddur af verði 
60kWst bíls yfir: 

0-11.999 40.000 kr 2.400.000 kr 10.000.000 kr 

12.000-
13.999 

39.000 kr 2.340.000 kr 9.750.000 kr 

14.000-
15.999 

38.000 kr 2.280.000 kr 9.500.000 kr 

… … 
  

28.000-
29.999 

31.000 kr 1.860.000 kr 7.750.000 kr 

30.000-
31.999 

30.000 kr 1.800.000 kr 7.500.000 kr 

32.000-
33.999 

29.000 kr 1.740.000 kr 7.250.000 kr 

… … 
  

48.000-
49.999 

21.000 kr 1.260.000 kr 5.250.000 kr 

50.000-
51.999 

20.000 kr 1.200.000 kr 5.000.000 kr 

52.000-
53.999 

19.000 kr 1.140.000 kr 4.750.000 kr 

… … 
  

68.000-
69.999 

11.000 kr 660.000 kr 2.750.000 kr 

70.000-
71.999 

10.000 kr 600.000 kr 2.500.000 kr 

72.000-
73.999 

9.000 kr 540.000 kr 2.250.000 kr 

… … 
  

88.000-
89.999 

1.000 kr 60.000 kr 250.000 kr 

90.000+ 0 kr 0 kr 0 kr 
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Tafla 2 – Ívilnanatillaga m.v. Tengiltvinnbíla 

Fjöldi bíla Ívilnun per 
kWst 

Hámarksívilnun fyrir 
11kWst bíl 

VSK greiddur af verði 
11kWst bíls yfir: 

0-11.999 40.000 kr 440.000 kr 1.833.333 kr 

12.000-
13.999 

39.000 kr 429.000 kr 1.787.500 kr 

14.000-
15.999 

38.000 kr 418.000 kr 1.741.667 kr 

… … 
  

28.000-
29.999 

31.000 kr 341.000 kr 1.420.833 kr 

30.000-
31.999 

30.000 kr 330.000 kr 1.375.000 kr 

32.000-
33.999 

29.000 kr 319.000 kr 1.329.167 kr 

… … 
  

48.000-
49.999 

21.000 kr 231.000 kr 962.500 kr 

50.000-
51.999 

20.000 kr 220.000 kr 916.667 kr 

52.000-
53.999 

19.000 kr 209.000 kr 870.833 kr 

… … 
  

68.000-
69.999 

11.000 kr 121.000 kr 504.167 kr 

70.000-
71.999 

10.000 kr 110.000 kr 458.333 kr 

72.000-
73.999 

9.000 kr 99.000 kr 412.500 kr 

… … 
  

88.000-
89.999 

1.000 kr 11.000 kr 45.833 kr 

90.000+ 0 kr 0 kr 0 kr 
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