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Útdráttur 

Síðustu ár hafa loftslagsmál verið fyrirferðamikil í umræðunni og er það ekki að undra miðað við 

þann hnattræna vanda sem að við á jörðinni búum stöndum frammi fyrir, hlýnun jarðar. Ísland 

hefur skuldbundið sig með undirskrift að hnattrænu samkomulagi, nú síðast Parísarsamningnum 

um kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Vegasamgöngur eru stærsta uppspretta kolefnislosunar sem 

fellur undir beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda en orkuskipti voru samþykkt á Alþingi árið 2017 

og fela þau í sér bann við nýskráningu bensín- og dísilbifreiða. Stjórnvöld hafa gefið út áætlun 

sem meðal annars snýr að hvernig á að styrkja við innleiðingu vistvænni bílaflota. Í kjölfarið 

hefur skapast mikil umræða um rafbílavæðingu en mikil tækifæri samdráttar 

gróðurhúsalofttegunda liggja í rafvæðingu samgangna. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvaða áhrif orkuskiptin hafa haft á þróun bílaflotans á Íslandi og hverjar eru helstu hindranir 

nýrrar bifreiðatækni, hvaða aðgerðir stjórnvalda eru áhrifaríkastar til þess að fækka ökutækjum 

sem knúin eru af jarðefnaeldsneyti og einnig bera saman aðgerðir Íslands og Noregs. Niðurstöður 

rannsóknar ritgerðarinnar var aflað með því að kanna álit bæði innan bílageirans og meðal 

sérfræðinga á sviði vistvænna ökutækja og benda þær til þess að rafmagnsbíllinn sé kominn til 

þess að vera og enn fremur að skortur sé á innviðum sem styðja við rafbílavæðinguna og 

endurskoða þurfi skattlagningu ökutækja. 
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Inngangur 

Mengun er aukaafurð neyslu mannsins en hún getur valdið ytri áhrifum, þessi áhrif geta verið 

vegna þess að neysla eða framleiðsla hefur jákvæð eða neikvæð áhrif á aðra hluti. Neikvæð ytri 

áhrif eru sem dæmi þegar þú kaupir bensín fyrir bílinn þinn, keyrir á honum og hann skilur eftir 

sig kolefnisfótspor (Perloff, 2016). Mengun vegna ytri áhrifa er „ það þegar örverur, efni, 

efnasambönd og eðlisfræðilegir þættir valda óæskilegum skaðlegum áhrifum á heilsufar 

almennings, röskun lífríkis eða óhreinkun lofts, láðs eða lagar“ (Gunnar o.fl., 2019). Önnur dæmi 

um neikvæð ytri áhrif sem er kostnaður fyrir ríkið er offita, áfengisneysla og áhrif reykinga. 

Veðurfarsbreytingar eru eitt stærsta vandamál okkar tíma og hlýnun veðurfars jarðar mun 

valda miklum breytingum á jörðinni eins og við þekkjum hana í dag. Sjávaryfirborð fer 

hækkandi og sjórinn súrnar, jöklar bráðna, þurr svæði þorna fremur, dýraríkinu og 

matvælaframleiðslu er ógnað (Landvernd, 2017). Veðurfarsbreytingar eru afleiðingar af 

gróðurhúsaáhrifum og eru þær tilkomnar vegna neikvæðra ytri áhrifa af mannavöldum. Ef ekki 

verður brugðist við þessum vandamálum geta áhrifin orðin mjög slæm og mun hár kostnaður 

koma til með að fylgja á næstu árum (United Nations, e.d.-a). Afleiðingar vegna þessara áhrifa 

hafa jafnframt verið aukning náttúruhamfara, árið 2018 var kostnaður vegna þeirra rúmlega 1 

milljarður bandaríkjadala ásamt því hafa hitatölur verið ítrekað slegnar af völdum þessara 

veðurfarsbreytinga (United Nations News, 2019). 

 Sameinuðu þjóðirnar hafa unnið að Loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna sem stuðlar 

að alþjóðlegri samvinnu og því að samræma aðgerðir á sviði umhverfis- og loftslagsmála. Tvær 

bókanir hafa verið gerðar við þennan samning, Kýótó-bókunin og Parísarsamningurinn. Ísland er 

aðili að Loftslagssamningnum og er það á ábyrgð umhverfis- og auðlindaráðuneytis að sjá um 

framkvæmd hans (Stjórnarráðið, e.d.). Ísland hefur skuldbundið sig til þess að draga úr 

kolefnislosun um 40% fyrir árið 2030. Eitt mikilvægasta verkefni stjórnvalda til þess að ná þessu 

markmiði er minnkun á notkun jarðefnaeldsneytis í samgöngum. Síðustu ár hefur náðst góður 

árangur í samdrætti notkunar olíu í öllum geirum nema vegasamgöngum, en á árunum 1965-

1980 skiptu Íslendingar út jarðefnaeldsneyti til hitunar húsa í endurnýjanlega orku og einnig til 

framleiðslu rafmagns. Íslendingar eru því kunnugir ávinningi orkuskipta. Orkuskiptin styðja við 

sett landsmarkmið, en aðalmarkmið þeirra er að auka hlutfall innlendra endurnýjanlega orkugjafa 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið). 
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Kolefnislosun úr vegasamgöngum á Íslandi má helst rekja til íslenska bílaflotans sem 

samanstendur mest megnis af bensín- og dísilbílum. Aðrir orkugjafar, þá ber helst að nefna 

metan, vetni og rafmagn hafa þó verið að ryðja sér til rúms og þá í mestu mæli rafmagn en 

gífurleg aukning hefur orðið í sölu þess konar bíla síðastliðin misseri (Samgöngustofa, 2020). 

Það lítur allt út fyrir að við séum stödd á áratugi rafbílsins. 

Stjórntæki til þess að minnka tiltekin kostnað vegna neikvæðra ytri áhrifa eru til dæmis 

skattlagning vara, kvóti á sölumagn og notkun reglugerða eða laga til þess að minnka neyslu á 

þessum vörum (Perloff, 2016). Skattlagning til þess að minnka neikvæð ytri áhrif kallast Pigou-

skattur, eða með öðrum orðum „neysluskattur“ (Sandmo, 2017). Dæmi um þess konar 

skattlagningu sem notað er á ökutæki og eldsneyti hér á landi eru virðisaukaskattur, vörugjöld, 

bifreiðagjöld og kolefnisgjöld (Ríkisskattstjóri[RSK], e.d.). 

Ef litið er til rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi og snúa að rafvæðingu samgangna 

hérlendis, eru nokkrar rannsóknir sem er vert að minnast á. Greining Hagfræðistofnunar Háskóla 

Íslands á þeim leiðum sem Ísland gæti farið til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

sýndi að mikið af möguleikum liggja í samgöngum en rafvæðing íslenskra samganga virðist vera 

hagstæðasti kosturinn, einungis vetni getur skilað 1% meiri samdrætti í losun en þó við margfalt 

hærri kostnað (Hagfræðistofnun, 2017a). Önnur rannsókn á vegum Hagfræðistofnunar Háskóla 

Íslands þar sem skoðaður var kostnaður og ávinningur rafbíla samanborið við bensínbíla, sýndi 

að heildarkostnaður rafmagnsbíls er um 300 þúsund krónum dýrari en á sambærilegum bensínbíl, 

innkaupakostnaður hafði mikið að segja um muninn á kostnaði bílanna (Hagfræðistofnun, 

2017b). Rannsókn Landsnets og VSÓ ráðgjafar um möguleg orkuskipti sem snérist um að meta 

mögulega aflþörf og sparnað í koltvíoxíðs losun en sýndu niðurstöður hennar að nauðsynleg 

orkuþörf til þess að rafvæða fólksbílaflotann er viðráðanleg (Landsnet, 2016). Niðurstöður 

rannsóknar sem var unnin á vegum Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur sýndi að bæði 

þjóðhagsleg og fjárhagsleg heildaráhrif rafbílavæðingar eru jákvæð. Til skemmri tíma fylgir 

rafbílavæðingu kostnaður en til lengri tíma er rafbílavæðing hagkvæm fyrir þjóðina til viðbótar 

þeim árangri sem hún skilar í minnkun útblásturs gróðurhúsalofttegunda . 

 Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvaða aðgerðir stjórnvalda skila árangri á 

Íslandi í aukningu hlutfalls innlendra endurnýjanlega orkugjafa í vegasamgöngum. Það felst í því 

að greina hvaða áhrif orkuskiptin hafa haft á þróun bílaflotans á Íslandi, hverjar helstu hindranir 

nýrrar bifreiðatækni eru og bera saman við hvaða ívilnanir og skattaaðgerðir Noregur hefur beitt 
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samanborið við Ísland. Allir þessir þættir verða metnir til þess að geta sagt til um það hvað 

íslensk stjórnvöld þurfi að einblína á ef breyta á samsetningu bílaflotans til hins betra og á sama 

tíma í átt að markmiðum Íslands í loftslagsmálum. 

 Ritgerðin samanstendur af níu köflum. Í fyrsta kafla á eftir inngangi, eru teknar fyrir 

staðreyndir um það vandamál sem blasið við heiminum nú á okkar dögum og hversu stór þáttur 

brennsla jarðefnaeldsneytis er í losun gróðurhúsalofttegunda og þá sérstaklega á Íslandi. Í öðrum 

kafla er farið yfir hvaða skuldbindingar Ísland hefur sett sér til þess að sporna við 

loftslagsvandanum, bæði samningar sem Ísland hefur skrifað undir á vegum Sameinuðu 

þjóðanna og þær aðgerðir sem hafa verið festar í lög hér á landi. Þriðji kafli tekur saman hvernig 

samsetning íslenska bílaflotans er og hvaða möguleikar eru fyrir hendi þegar horft er til 

vistvænni bifreiða. Fjórði kafli er fræðilegur hluti um hvaða aðgerðir stjórnvöld geta beitt til þess 

að minnka neikvæð ytri áhrif, á borð við skattlagningu, kvóta og lög. Þá er farið út í hvað hefur 

verið gert nú þegar og hvað þarf að hafa í huga þegar hagrænum stjórnvaldsaðgerðum er beitt til 

þess að hafa áhrif á neyslu. Fimmti kafli tekur saman aðgerðir sem Ísland hefur gefið út að séu í 

bígerð, bæði lagalegar, hagrænar og framkvæmdir til þess að geta uppfyllt þær skuldbindingar 

sem hefur verið skrifað undir, einnig er skoðað hvaða aðgerðir Noregur hefur notast við og hver 

hugsanleg ástæða geti verið fyrir að þeir séu ennþá lengra komnir. Sjötti kafli fjallar um þá 

aðferðarfræði sem notast var við rannsóknina, hverjir þátttakendur voru og hvernig öflun og 

greining gagna fór fram. Í sjöunda kafla verða svör viðmælenda úr viðtölum rannsóknarinnar 

greind og niðurstöður þeirra tekin saman. Áttundi kafli inniheldur umræðu þar sem allir þættir 

eru teknir saman sem hefur verið fjallað um varðandi viðfangefnið og greint verður hvaða þættir  

það eru sem einblína þarf á til þess að færa Ísland í átt að markmiðum varðandi orkuskipti í 

samgöngum. Í níunda kafla eru lokaorð þar sem teknar eru saman í stuttu máli niðurstöður 

rannsóknarinnar og hver næstu skref varðandi þetta viðfangsefni gætu verið.  
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1. Loftslagsmál 

Loftslagsbreytingar hafa verið skilgreindar sem stærsta vandamál okkar tíma og erum við stödd á 

mikilvægum tímapunkti varðandi aðgerðir tengdar þessu málefni. Allt frá veðurfarsbreytingum 

sem ógna matarframleiðslu til hækkun sjávar, þá er það ljóst að loftslagsbreytingar hafa áhrif 

sem ómögulegt er að reikna út. Ef ekki verður brugðist við strax munu áhrifin vera ennþá meiri í 

framtíðinni og bæði erfiðara og kostnaðarsamra að bregðast við (United Nations, e.d.-a). 

Hnattræn hlýnun stafar að því að undanfarin ár hefur geislun frá jörðinni minnkað vegna þess að 

andrúmsloftið hefur stöðugt orðið þéttara. Ástæðan fyrir þessu er sú að svokallaðar 

gróðurhúsalofttegundir gleypa geislunina þannig að varmageislunin frá jörðinni kemst ekki út úr 

lofthjúpnum (Helgi Björnsson, 2016) Augljóst er að þessi áhrif á umhverfið eru af mannavöldum 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). 

 

1.1 Gróðurhúsalofttegundir 

Gróðurhúsalofttegundir eru ákveðnar gastegundir sem hindra hita frá því að komast út úr 

lofthjúpnum eins og nefnt var að ofan. Þetta eru gastegundir sem endast lengi í andrúmsloftinu 

og þær helstu eru vatnsgufa, koldíoxíð (CO2), metan og nituroxíð (The National Aeronautics and 

Space Administration, e.d.). Gróðurhúsalofttegundirnar valda mismunandi áhrifum á hitastigið í 

andrúmsloftinu. Í þessari ritgerð verður mest fjallað um koldíoxíð en það ber ábyrgð á 76% af 

útblæstri gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Koldíoxíð berst út í andrúmsloftið vegna bruna 

jarðefnaeldsneytis sem eru kol, jarðgas og olía. Stærstu ástæður vegna útblásturs koldíoxíðs á 

Íslandi eru vegasamgöngur og iðnaður (Umhverfisstofnun, 2020).  

 

1.2 Vegasamgöngur  

Um það bil 80% af frumorkunotkun í heiminum byggjast á brennslu jarðefnaeldsneytis 

samanborið við stöðuna á Íslandi þar sem endurnýjanlegir orkugjafar eru 80% af 

frumorkunotkun Íslands. Þessi staða stafar að því að á Íslandi hefur gengið vel við það að draga 

úr olíunotkun í öllum öðrum geirum heldur en í samgöngum, til dæmis í framleiðslu rafmagns og 

til upphitunar á húsnæði.  Hérlendis er nánast öll raforka framleidd með endurnýjanlegum 

orkugjöfum og er Ísland einsdæmi þegar kemur að þessu samanborið að meirihluti raforku í 

Evrópu á uppruna sinn í jarðefnaeldsneyti og kjarnorku (Sigurður, 2018).  
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Mynd 1: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi 2018 án LULUCF (Umhverfisstofnun, 2020) 

Eins og sést á mynd 1 var losun frá vegasamgöngum 20% af heildarlosun Íslands árið 

2018 en það eru nýjustu tölur þar sem að losunarbókhaldi er skilað til UNFCCC (e. United 

Nations Framework Convention on Climate Change) tvö ár aftur í tímann. Til þess að setja þetta 

í samhengi þá er losun frá orkugeiranum (vegasamgöngur, fiskiskip og önnur orkunotkun) 39% 

af heildarlosun. Innan orkugeirans eru vegasamgöngur 51% af öllum útblæstri. Losun 

vegasamgangna hefur aukist um 85% frá árinu 1990 til ársins 2018 en 3% aukning var á milli 

áranna 2017 og 2018 en mesta aukningin var vegna fólksbíla.  

Árið 2005 var komið á fót ETS (e. Emission Trading System) viðskiptakerfi innan ESB 

sem Ísland og jafnframt öll aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins eru hluti af. Kerfið er 

svokallað kvótakerfi þar sem þak sem fer lækkandi með tímanum var sett á heildarlosun allra 

innan kerfisins og hefur tæplega 40% af losun Íslands síðustu 10 ár fallið undir viðskiptakerfið 

sem er að stærstu hluta iðnaður frá álverum og kísilverksmiðjum. Sú losun ásamt losun frá 

flokknum landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt (e. LULUCF), flugsamgöngum og 

millilandasiglingum falla ekki undir beina ábyrgð stjórnvalda Íslands í loftslagsmálum. Stærsta 

uppspretta sem fellur undir beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda eru því vegasamgöngur og bjóða 

þær upp á mikið svigrúm fyrir Ísland til þess að gera betur í loftlagsmálum (Umhverfisstofnun, 

2020).  
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Á tímabili var minnkun í losun vegasamgangna en sú þróun snerist við með fjölgun ferðamanna 

á undanförnum árum. Nýjustu tölur eru frá 2018 og hefur losun koldíoxíðs aldrei verið eins há og 

þá, eins og hægt er að sjá í töflu 1 (Hagstofa Íslands, 2020-b). 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Koltvísýringur  794,14 776,73 772,32 787,23 764,62 809,35 884,08 933,95 971,31 

 

Tafla 1: Losun Koldíoxíðs (CO2)í kílótonnum frá 2010-2018 frá vegasamgöngum (Hagstofa Íslands, 2020-b) 
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2. Skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum 

Á umhverfisráðstefnunni í Río de Janeiró árið 1992 var rammasamningur Sameinuðu þjóðanna 

um loftslagsbreytingar undirritaður en öðlaðist hann gildi árið 1994. Samningurinn er 

alþjóðasamingur sem snýr að því að stöðva aukningu á losun gróðurhúsalofttegunda. 

Aðildarríkjunum sem voru 194 talsins var skipt niður í viðeigandi flokka: iðnvædd ríki, 

nýiðnvædd ríki, OECD ríki, þróunarríki og minna þróuð ríki. Kröfur samningsins voru misjafnar 

eftir stöðu ríkis. Að öðru leyti voru engar sérstakar kröfur sem dæmi mörk fyrir losun né eftirlit 

með aðildarríkjum. Samningurinn er fyrst og fremst rammasamningur sem aðrir 

alþjóðasamningar („bókanir“) byggja á og hittast aðildarríki árlega á loftslagsráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna (Rammasamningur SÞ um loftslagsbreytingar, 2002). 

 

2.1 Kýótó bókunin 

Kýótó bókunin er alþjóðasamningur á vegum Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur í Kýótó í 

Japan árið 1997. Samningurinn var gerður til þess að koma í veg fyrir röskun á 

matvælaframleiðslu með það í huga að tryggja að efnahagsþróun gæti haldið áfram á sjálfbæran 

hátt. Samningurinn átti einnig að stuðla að alþjóðlegri samvinnu gegn loftslagsbreytingum. Með 

samningnum skuldbundu aðildarríki sig til þess að halda útstreymi gróðurhúsa lofttegunda 5,2% 

lægra á árunum 2008-2012 heldur en útstreymi sömu ríkja var árið 1990. Annað tímabil 

bókunarinnar hófst árið 2013 en þá skuldbatt Ísland sig að halda útstreymi innan 20% af losun 

ársins 1990, þá fékk Ísland úthlutað losunarheimild sem samsvarar losun af 15.327 kílótonnum 

af koldíoxíði á því skuldbindingartímabili (Umhverfisstofnun, 2020). Hafa ber í huga að 

skuldbindingar Kýótó bókunarinnar ná ekki til losunar frá alþjóðaflugi, alþjóðasiglingum né 

LULUCF heldur einungis losun á beinni ábyrgð stjórnvalda. Samningurinn rennur út í ár, 2020 

og verður gerður upp árið 2023 þar sem Ísland mun þurfa að kaupa losunarheimildir ef losun 

hefur farið yfir úthlutunarmörk. Áframhaldandi samningar náðust ekki þrátt fyrir að reynt hafi 

verið á það árið 2009 í Kaupmannahöfn. Í kjölfarið varð þó Parísarsamkomulagið fullgilt (United 

Nations, e.d.-b). 
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2.2 Parísarsamningurinn  

Á lokadegi loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 2015 varð Parísarsamkomulagið, sem 

tók við af Kyótó bókuninni að raunveruleika. Samningurinn er lagalegur rammi utan um 

skuldbindingar aðildarríkja og nær til losunar frá 2021-2030. Helsta markmið samningsins er 

samkomulag aðildarríkja um að vinna saman að því að halda hlýnun jarðar af mannavöldum 

innan 2 gráða á selsíus og jafnvel reyna að gera enn betur og halda hækkun undir 1,5 gráðu á 

selsíus. Samningurinn var samþykktur 12. desember en undirritaður af Íslandi og 177 öðrum 

löndum þann 22.apríl 2016, á degi jarðar. Hérlendis varð samningurinn fullgildur af Alþingi 19. 

september 2019 (Umhverfisstofnun, e.d.-b). Samkvæmt samningnum áttu öll 195 aðildarríkin að 

setja sér landsmarkmið um samdrátt í kolefnislosun. Ísland ásamt aðildarríkjum 

Evrópusambandsins og Noregi hafa sett sér sameiginlegt markmið um 40% minni samdrátt árið 

2030 ef miðað er við árið 1990, til þess að ná þessu markmiði hefur Ísland sett sér tvö 

undirmarkið en þau miða við losun ársins 2005. Landsmarkmið Íslands eru að draga úr losun um 

43% frá iðnaði sem fellur undir gildissvið ETS með losunarheimildir en einnig að draga úr losun 

um 30% árið 2030 frá uppsprettum sem ekki falla undir gildissvið ETS sem eru að stærstum 

hluta vegasamgöngur (Umhverfisstofnun, 2020). 

 

2.3 Orkuskiptin 

Árið 2017 var ályktun um orkuskipti samþykkt á Alþingi en með henni er stefnt að því að auka 

hlutfall innlendra endurnýjanlegra orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytis. Markmið orkuskiptanna er 

að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum úr 6% í 40% fyrir árið 2030 í samræmi við 

markmið Íslands í Parísarsamkomulaginu. Orkuskiptin munu leiða til minni losunar 

gróðurhúsalofttegunda auk orkusparnaðar, aukins orkuöryggis og gjaldeyrissparnaðar 

(Orkustofnun, e.d.).   

Hagrænar forsendur sem ýta undir þessar aðgerðir eru til dæmis það að búa til hvata fyrir 

neytendur og fyrirtæki til þess að velja vistvænni tækni og orkugjafa sem stuðla að aukinni 

framleiðslu endurnýjanlegra orkugjafa. Einnig hvatning til aukinnar framleiðslu innlendrar 

endurnýjanlegs eldsneytis, en það stuðlar að gjaldeyrissparnaði ásamt aukningu starfa innanlands 

og aukins orkuöryggi. Uppbygging innviða er nauðsynleg til þess að tryggja að orkuskiptin gangi 

eftir, til dæmis svo hægt sé að ferðast á þægilegan máta á vistvænu ökutæki innan þéttbýlis og í 

framhaldinu utan þéttbýlis. Jafnframt þarf að vera hvatning til staðar um orkusparnað og 
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samstöðu um aðgerðir sem þessar meðal allra aðila innan atvinnulífsins og samfélagsins í heild. 

Erlent samstarf er mikilvægt svo sem þátttaka í alþjóðlegum verkefnum, rannsóknum og þróun 

tengdum endurnýjanlegum orkugjöfum til þess að laða að þekkingu og fjármagn (Þingskjal 1002, 

2016-2017). 

 Rafvæðing samgöngukerfisins eru þriðju orkuskiptin sem að Ísland gengur í gegnum. Þau 

fyrstu voru rafvæðing húsa með hagnýtingu vatnsafls og síðar jarðhita sem leysti olíu, kol og 

kolefnisbundna orkugjafa sem notaðir voru til húshitunar. Þjóðhagslegur sparnaður af fyrri 

orkuskiptum var gífurlega mikill eða 91,5 milljarðar íslenskra króna árið 2018 sem jafngilda 

3,5% af vergri landsframleiðslu sama ár (Orkustofnun, 2019a). Með fyrri orkuskiptum, það er að 

segja með því að nota endurnýjanlega orkugjafa til framleiðslu rafmagns og húshitunar komst 

Ísland hjá því að losa 20 milljónir tonna af koldíoxíð en ef þetta er sett í samhengi við núverandi 

markmið þarf Ísland að minnka losun um 1 milljón tonn til þess að uppfylla markmið 

Parísarsamningsins (Orkustofnun, 2019b),.   
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3.  Íslenski bílaflotinn 

Íslenska bílaflotanum er almennt skipt upp í tvo hluta, það eru fólksbílar sem eru um 85% af 

heildarfjölda ökutækja og er meðalaldur þeirra í kringum 12 ár. Fólksbílar á Íslandi bera ábyrgð á 

60% af olíu í vegasamgöngum. Það eru því stærri bílar til dæmis hópbifreiðar, sendibifreiðar og 

vörubifreiðar sem menga hlutfallslega meira þar sem eyðsla hvers bíls er margföld miðað við 

fólksbíl en einnig er árlegur akstur mun meiri (Sigurður, 2018). Hluti nýskráðra bifreiða árið 

2019 var 18.465, af þeim þá voru bílaleigubílar 5.554 (Hagstofa Íslands, 2019). Innkaup bílaleiga 

hafa því mikil áhrif á bílaflotann á Íslandi af því að stór hluti þeirra endar í eigu almennings. 

Meirihluti nýskráðra bíla árið 2019 voru dísel og bensín bílar sem bera ábyrgð á bruna 

jarðefnaeldsneytis en þeir voru samtals 12.835 sem gerir um það bil 70% af nýskráðum bílum 

(Samgöngustofa, 2020).   

 

3.1 Ný bifreiðatækni 

Mikil þróun hefur orðið í tegundum farartækja fyrir fólk og flutning á síðastliðnum árum. 

Kynntar hafa verið tæknilausnir sem byggja á notkun á rafmagni, alkóhóli og brennanlegum 

lífrænum gösum, t.d. metani. Ýmist eru farartækin hönnuð til þess að nýta einn endurnýjanlegan 

orkumiðil eða sem fjölorkubílar (e. Flexible fuel vehicle), þeir síðarnefndu geta gengið fyrir bæði 

hefðbundnum og endurnýjanlegum orkumiðlum. Á mynd númer 2 má sjá þróun hérlendis fyrir 

metan-, rafmagns-, tengiltvinn- og tvinnbíla á árunum 2010 – 2019, frá 1 ágúst á hverju ári. 

Mesta aukningin hefur verið meðal tengiltvinnbíla en tvinnbílar og rafmagnsbílar fylgja þar hratt 

á eftir. Enginn útblástur er frá hreinum rafmagnsbílum í akstri ólíkt tengiltvinn-, tvinn- og 

hefðbundnum metanbílum (Hagfræðistofnun, 2017a). 
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Mynd 2: Þróun nýtæknibifreiða frá 2010-2019 (Hagstofa Íslands, 2020-a) 

 

3.1.1 Tvinnbílar 

Tvinnbílar (e. Hybrid) eru knúnir bæði af rafmagnsmótor og bensín/dísil mótor, það er að segja 

þeir hafa bæði brunahreyfil sem brennir jarðefnaeldsneyti en einnig rafmótor sem sækir orku í 

rafgeymi. Þess konar bílar eru í raun skrefið á milli þess að aka um á bensín- eða dísilbíl og að 

aka um á rafmagnsbíl. Hönnun bílsins byggist á því að spara eldsneyti og henta þeir vel í 

borgarakstri þar sem að rafmótorinn sér um að koma tvinnbíl úr kyrrstöðu upp í u.þ.b. 25 

km/klst. Auk þess ef keyrt er um á bílnum á jöfnum hraða getur vélin endurhlaðið rafgeyminn, 

sem hægt er að nota síðar. Útblástur slíkra bíla er minni en hefðbundinna bensín- og dísilbíla, þar 

sem bílarnir eru hannaðir til þess að spara eldsneyti og við það að keyra sömu vegalengd og 

hefðbundnir bílar losa þeir minna (Kia, e.d.).  Eins og sést á mynd 2 þá hefur fjöldi tvinnbíla á 

Íslandi verið að aukast síðastliðin 10 ár og þangað til árið 2017 voru tvinnbílar algengastir í 

bílaflota Íslands af öllum vistvænum bílum. 

 

3.1.2 Tengiltvinnbílar 

Tengiltvinnbílar (e. Plug-in Hybrid) eru að mörgu leyti svipaðir og tvinnbílar í hönnun, þar sem 

þeir eru einnig knúnir áfram bæði af rafmagnsmótor ásamt bensín/dísil mótor. Það sem að 

tengiltvinnbíll hefur framyfir tvinnbíl er að hann er með stærri rafgeymi og möguleiki er á því að 
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hlaða hann í gegnum rafúttak. Bílinn keyrir um eingöngu á rafmagni í ákveðna vegalengd, flestar 

gerðir á bilinu 20-60 km, en það fer eftir bílategund svo að langdrægni er takmörkuð. Þegar 

rafgeymirinn tæmist þá tekur bensín/dísil mótorinn yfir. Innkaupaverð tengiltvinnbíla er hærra en 

á tvinnbílum en á móti kemur að drægni tengiltvinnsbílsins er lengri og því er 

eldsneytiskostnaðurinn lægri.  Útblásturinn er þar af leiðandi minni af tengiltvinnbílum þar sem 

hann getur gengið fyrir einungis rafmagni í styttri keyrslum svo sem innan þéttbýlis (Volvo Cars, 

e.d.). Eins og sést á mynd 2 þá kom fyrsti tengiltvinnbíllinn ekki til Íslands fyrr en árið 2013. 

Síðan þá hefur verið gríðarleg fjölgun tengiltvinnbíla eða rúmlega 1280% aukning síðan árið 

2016, árið 2018 urðu þeir algengasta tegund umhverfisvænna bíla í bílaflota Íslands.  

 

3.1.3 Rafmagnsbílar 

Rafmagnsbíll er drifin af rafmótor sem tengdur er við endurhlaðanlega rafhlöðu. Rafmótorinn 

tekur til sín straum frá rafhlöðum og breytir straumum í vélræna orku, sem kemur bílnum af stað. 

Rafmagnsbílar eyða ekki náttúrulegum auðlindum sem ekki er hægt að endurvinna. Vélbúnaður 

rafmagnsbílsins samanstendur af rafmótor, rafhlöðu og stjórnbúnaði fyrir rafkerfið. Rafmótorinn 

hefur einungis einn hreyfanlegan hluta miðað við að hefðbundin vél byggist á þúsundum hluta 

sem þurfa að vinna saman til þess að bíllinn komist áfram (Larminie og Lowry, 2012). Drægni er 

lykilþáttur þegar kemur að rafmagnsbílum og hefur tæknin verið að aukast mikið síðustu ár hvað 

hana varðar. Það eru nokkrir áhrifaþættir akstursdrægni rafbíla en það er til dæmis aksturslag, 

akstursaðstæður, veðurfar, hjólbarðar og loftþrýstingur í dekkjum, hleðsla eða þyngd bílsins og 

hvort rafhlöður bílsins eru kaldar eða heitar (Félag íslenskra bifreiðaeigenda, e.d.). 

Rannsókn frá Bandaríkjunum sýndi fram á það að þegar hitastig er í kringum  -6 gráður á 

selsíus og miðstöð bílsins er í gangi, þá minnkar drægni rafmagnsbíla að meðaltali um 41% af 

upprunalegri getu bílsins. Þegar hitastigið nær 35 gráðum á selsíus og miðstöð bílsins er í gangi 

þá minnkar drægnigeta rafmagnsbíla að meðaltali um 17%. Við aðstæður eins og á Íslandi þar 

sem getur verið mikill kuldi er drægnigeta bíla minni á veturna. Drægnigeta rafmagnsbíla 

minnkar í kringum 5% af upprunalegri drægnigetu eftir um það bil 80.000 km akstur. Hátt 

hitastig getur hins vegar haft slæm áhrif á líftíma rafhlaðna samanborið við þá sem búa við 

aðstæður þar sem hitastigið er lægra (MY EV, 2019).  

Aðrir þættir sem hafa ber í huga eru aðgengi að hleðslustöð, en setja þarf upp með aðstoð 

sérfræðings sérstaka hleðslustöð til þess að ná góðri hleðslu og þar að auki viðhaldskostnaður en 
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þó ekki séu jafn margir vélarhlutar sem geti bilað er markaðurinn er ekki orðinn stór þegar það 

kemur að varahlutum, t.d. á partasölum. Einnig hefur rafhlaðan sjálf verið mikið í umræðunni 

síðastliðin ár, bæði líftími hennar og endurvinnsla (Félag íslenskra bifreiðaeigenda, e.d.). 

Rafmagnsbílum hefur verið að fjölga undanfarin ár á Íslandi eins og sést á mynd 2, gera má 

ráð fyrir að þessi aukning muni halda áfram á komandi árum. Þá er sérstaklega áhugavert að sjá 

hve mikil aukning hefur verið í sölu rafmagnsbíla nú á fyrstu þremur mánuðum ársins 2020 en 

hann er mest seldi bíllinn af öllum gerðum bíla (Samgöngustofa, 2020). 

 

3.1.4 Metan bílar 

Metanbílar eru yfirleitt framleiddir sem fjölorkubílar, þau ökutæki geta gengið bæði fyrir 

metaneldsneyti og bensíni við akstur. Ökutækin eru því framleidd með svonefndri tvíbrennivél, 

hún er að öllu eins og hefðbundin bensínvél en getur gengið fyrir bæði metani og bensíni. Tveir 

eldsneytisgeymar eru á ökutækinu, bílinn skiptir sjálfkrafa yfir á bensíngeyminn þegar 

metanbirgðir bílsins klárast. Hægt er að breyta hefðbundnum bensínbílum þannig að þeir geta 

nýtt metan eldsneyti. Á Íslandi gengur allur sorphirðuflotinn hjá Reykjavíkurborg fyrir metani en 

þar að auki tveir strætisvagnar (Metan.is, e.d.).  

 Metan er að mörgu leyti ákjósanlegur orkugjafi, hann er ódýr í framleiðslu og er 

útstreymi koldíoxíðs helmingi minna en hjá bensíni. Metan er hægt að framleiða úr öllu lífrænu 

efni á yfirborði jarðar en til þess er notað hauggas sem myndast við niðurbrot á lífrænum efnum. 

Ókostur metans er að orkumagn er fremur lítið sem leiðir til þess að tankar fyrir metan þurfa að 

vera mun stærri en fyrir bensín. Þetta er hægt að koma í veg fyrir með að kæla metanið í mínus 

162 gráður sem er mjög orkufrekt ferli og hækkar framleiðslukostnað (Jón Bernódusson, 2010).  

Eins og hægt er að sjá á mynd 2 þá hefur aukning metanbíla á Íslandi ekki verið mikil 

undanfarin ár, en alls voru 421 metanbílar á landinu við seinustu mælingu fyrir árið 2019. 

  



 14 

4. Umhverfisaðgerðir 

Stjórnvöld hafa mismunandi verkfæri til þess að hafa áhrif á neyslu fólks, þessar aðgerðir felast í 

að skattleggja vörur, setja kvóta á vörur eða reglugerðir sem banna neyslu. Markmiðið með 

þessum aðgerðum er að minnka mengun í það magn sem að tekur mark á bæði kostnaði 

mengunar og hagnaði þeirra aðgerða sem eru á bakvið mengunina. Skattar eru oftast áhrifameiri 

en reglugerðir til þess að ná tilteknu ætlunarverki. Skattar eru einir og sér ekki nóg til þess að 

minnka mengun, heldur þurfa aðrar aðgerðir að fylgja til þess að styðja við það að ná að minnka 

mengun (Mirrlees, 2011).  

 

4.1 Reglugerðir 

Reglugerð er þegar magn losunar sem að fyrirtæki mega menga er takmarkað. Reglugerð yfir 

hámark útblásturs gróðurhúsalofttegunda heitir útblástursstaðall. Stjórnvöld geta náð fram 

samfélagshámörkun með því að setja fram árangursríkar reglugerðir varðandi losun. Til þess 

þurfa stjórnvöld að hafa fullkomnar upplýsingar um markaðinn, það er þekkja kostnað mengunar 

og framleiðslu. Þó að stjórnvöld hafi upplýsingar um hvernig eigi að ná fram 

samfélagshámörkun þurfa þau að framfylgja reglugerð til þess að ná væntum niðurstöðum 

(Perloff, 2018). Reglugerðir geta virkað á áhrifaríkan hátt til þess að draga úr mengun, rannsókn 

frá Shapiro og Walker sem gerð var árið 2015 sýndi fram á að losun algengustu loftlagstegunda 

drógst saman um 60% á árunum 1990 og 2008 þó að framleiðsla hafi aukist til muna. Þeir 

áætluðu að 75% af þessari minnkun væri vegna reglugerða í loftslagsmálum (Shapiro og Walker, 

2018). 

 

4.2 Skattlagning  

Skattlagning á umhverfisaðgerðir er notuð í þeim tilgangi til þess að minnka slæm ytri áhrif 

vegna notkunar á einhverju ákveðnu, sem dæmi bensínbíl. Til þess að auka líkur á að fólk kaupi 

vistvæna bíla hefur virðisaukaskattur verið afnuminn af þeim kaupum til þess að reyna að jafna 

innkaupakostnað, þar sem hann er ennþá töluvert hærri heldur en við kaup á dísel og bensín 

bílum (Sigurður, 2018).  

Þessar aðgerðir eiga að hafa áhrif á eftirspurn og framboð á rafbílum. Tilgangurinn með því 

að skattleggja á þennan hátt er til þess að minnka neyslu tiltekinnar vöru sem leiðir til minnkunar 
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á slæmum ytri áhrifum. Þessi tegund af skattlagningu kallast neysluskattur eða ,,Pigou skattur” 

(Sandmo, 2017). Pigou skattar eru notaðir til þess að hafa áhrif á neyslu, sambærileg hugmynd 

eru „grænir skattar“ og skattlagning á áfengi, tóbak og sykurneyslu (Leicester, e.d.). Skattar eru á 

meðal mikilvægustu umhverfisaðgerða sem völ er á og skila þeir árangri í minnkun mengunar og 

þar af leiðandi minnka skaðann sem umhverfið verður fyrir. Einnig getur skattlagning skapað 

tekjur sem hægt er að nota í fjármagnsaðgerðir. Fyrirtæki eiga stóran þátt í þeim 

velferðarkostnaði sem mengun hefur á samfélagið og því getur skattlagning haft áhrif á hegðun 

þeirra og hve mikið þau menga (Mirrlees, 2011). 

 Ekki skiptir máli hvort skattur er lagður á neytendur eða fyrirtæki, því hann hefur sömu 

áhrif á verð og magn í jafnvægi. Áhrif skattsins felast í teygni framboðs og eftirspurnar. 

Verðteygni er skilgreind sem næmni eftirspurnar fyrir breytingum í verði. Teygni getur gefið til 

kynna ýmislegt um áhrif skattlagningu á neyslu til dæmis í formi kolefnisgjalds. Þegar 

kolefnisgjöld eru hækkuð birtast þau neytendum sem verðhækkun og með því að skoða 

verðteygni er hægt að athuga hvort að hækkunin hafi áhrif á neyslu fólks. Stærðfræðilega 

skilgreiningin á verðteygni eftirspurnar er hlutfallsleg breyting í magni eftirspurnar þegar verð 

hækkar um 1%. Lögmál eftirspurnar er að neytendur krefjast meira af vörunni þegar hún lækkar í 

verði, að öðru óbreyttu (e. ceteris paribus). Verðteygni eftirspurnar er þess vegna oftast neikvæð 

tala, það er að segja fólk kaupir minna af vöru þegar verð hennar hækkar. Vörur geta verið 

óteygnar ef verðteygni þeirra er á milli 0 og -1, það er að þó að neysla minnki við verðhækkun þá 

minnkar neysla minna en verð hækkar. Vörur eru teygnar ef verðteygni þeirra er minni en -1, það 

þýðir að neysla minnkar hraðar en verðhækkun. Skattlagning óteygna vara er oftast óskilvirk í að 

minnka neyslu en getur samt sem áður aukið skatttekjur sem gerir ríkinu kleift að lækka aðra 

skatta (Perloff, 2016). 

 Staðkvæmdarvara er vara sem getur í hagfræðilegum skilningi komið í stað annarar vöru 

og ef að verð á vöru sem á sér staðkvæmdarvöru hækkar þá eykst eftirspurnin eftir 

staðkvæmdarvörunni.  Staðkæmdarvörur eru því með víxlteygni sem er jákvæð, en hún lýsir 

næmni eftirspurnar eftir einni vöru samanborið við verðbreytingu á öðrum vörum. Mikilvægt er 

að taka mark á víxlteygni vara þegar á að fara taka ákvarðanir eins og skattlagningu (Perloff, 

2018). Víxlteygni staðkvæmdarvara á borð við rafmagnsbíla og bensín er mjög lág eða einungis 

0,004. Þetta þýðir að þó að verð á bensínbílum hækki um 1% þá eykst neysla á rafmagnsbílum 

einungis saman um 0,4% (Xing, 2019). 
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4.2.1 Tvöfaldur arður 

Afleiðing af Pigou skattlagningu og notkun á sköttum í umhverfisaðgerðum getur verið 

tvíeggjað sverð af því að stjórnvöld eru að reyna að minnka skattstofn vegna þess að ytri áhrif af 

skattstofninum eru neikvæð, en með því að minnka skattstofninn dragast skatttekjur saman. Það 

er svokallaður tvöfaldur arður og hann getur skapast ef ríkið vill minnka neyslu, en er einnig að 

skapa tekjur með því að skattleggja á þennan hátt. Með væntum árangri af þessum aðgerðum 

mun neysla minnka, við það minnkar skattstofn af því sem er verið að skattleggja. Vandamál 

getur skapast ef skatttekjur ríkisins minnka, eins og til dæmis ef skatttekjur ökutækja eru notaðar 

til endurbætinga á vegakerfinu. Minnkun neyslu og öflun skatttekna geta því verið að vinna hvor 

á móti annari, þar sem að ef skattstofn ökutækja minnkar og enn er þörf á endurbótum 

vegakerfisins. Það er því skýrt að mikilvægt er að hugsa vel út í hvernig skal skattleggja þegar á 

að leggja fram nýja skatta, of háir skattar geta minnkað velferð (Mirrlees, 2011). 

 

4.2.2 Skattlagning mengunar 

Fyrirtæki hámarkar framleiðslu sína með því að selja magn sem er í jafnvægispunkti, þar sem 

framboð er jafnt eftirspurn eða með öðrum orðum þar sem einkajaðarkostnaður (MCp) er jafn 

jaðartekjum eins og sést á mynd 3. Fyrirtæki sem valda neikvæðum ytri áhrifum til dæmis 

útblæstri koltvíoxíðs gera ekki ráð fyrir þeim áhrifum inn í framleiðslukostnað sinn og því veldur 

framleitt magn samfélagslegum jaðarkostnaði (MCs). Sem dæmi má taka olíufyrirtæki sem selur 

magn Qc á verði Pc í jafnvægispunktinum ec, þetta olíufyrirtæki hegðar sér ekki í þágu 

samfélagshámörkunar, því að það gerir ekki ráð fyrir neikvæðum ytri áhrifum. Stjórnvöld sem 

vilja að greitt sé fyrir samfélagslegan jaðarkostnað (MCs) geta skattlagt eins og til dæmis með 

kolefnisgjaldi þannig að kostnaður olíufyrirtækis væri því að gera ráð fyrir framleiðslukostnaði 

og samfélagslegum jaðarkostnaði (MCp + MCs). Jafnvægispunktur í samfélagshámörkun væri 

því es, þar sem gert er ráð fyrir ytri áhrifum (Perloff, 2018).  
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Mynd 3: Skattlagning til þess að stjórna mengun (Perloff, 2018) 

Augljóslega er þetta einfölduð mynd af því hvernig á að ná samfélagshámörkun en til þess 

þurfa stjórnvöld að þekkja nákvæman jaðarkostnað mengunar af völdum ytri áhrifa. Áætlun 

kostnaðar vegna ytri áhrifa er erfið og því getur skattlagning umhverfisaðgerða verið mjög flókin 

(Leicester, e.d.). 

 

4.2.3 Sambærilegir neysluskattar 

Ef litið er til árangurs af annarskonar neyslusköttum sem settir hafa verið bæði hérlendis og 

erlendis til þess að ná samfélagshámörkun má sjá afgerandi niðurstöður. Neysla reykinga hefur 

hlutfallslega minnkað mikið á undanförnum árum en talið er að sú minnkun sé bein afleiðing 

forvarnarstarfs og aukinnar skattlagningar á tóbaksvörum (Hagfræðistofnun, 2017c). Athugavert 

er að skoða áfengisgjald, það gjald er of hátt samkvæmt kostnaðargreiningu Hagfræðistofnunar 

þó að stofnunin vilji meta það að kostnaður tengdur áfengi sé vanmetinn. Áhrif gjalds á neyslu 

eru lítil miðað við á Norðurlöndum þó svo að áfengisneysla hafi verið að aukast undanfarin ár, 

en þá aukningu er hægt að rekja til aukins kaupmáttar og fjölgunar ferðamanna 

(Hagfræðistofnun, 2018). Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar til þess að hafa áhrif á neyslu á 

hollum og óhollum matvörum. Gögn frá ríkjum sem eru hluti af Efnahags- og 

framfarastofnuninni (OECD) sýna fram á að það að skattleggja óholl matvæli og að niðurgreiða 

holl matvæli hafi áhrif með tilliti til að 1% álagning hafi svipaða neyslubreytingu á 

matvælavörunni (Eyles, 2012). 
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4.3  Kvótar 

Kvótakerfi er sett upp þar sem hægt er að kaupa og selja leyfi til útblásturs. Ríkisstjórnin setur 

hámark eða heildar takmark af leyfilegu magni útblásturs gróðurhúsalofttegunda. 

Kvótanum er úthlutað eða hann seldur til fyrirtækja í formi ákveðins leyfis. Hvert leyfi gerir 

fyrirtækjum kleift að losa ákveðið magn. Það gerir fyrirtækjum sem tekst að losa minna en 

leyfilegt magn fært að selja mismuninn til annara fyrirtækja sem eru ekki í sömu stöðu og eiga 

erfitt með að minnka losun sína. Þörfin til þess að kaupa leyfi til mengunar mun hækka 

kostnaðinn við það að menga. Skilvirkt kvótakerfi leiðir til álíka ábata og skattlagning. Tekjur 

ríkissjóðs skapast með því að selja leyfin upphaflega en það að gefa út leyfin mun hafa sömu 

áhrif á heildarlosun og það að selja leyfin. Munurinn á skattlagningu og kvótakerfi er að með 

kvótakerfi er magn losunar vitað, samanborið við skattlagningu þar sem þeir sem losa vita hver 

kostnaður þeirra verður (Mirrlees, 2011). 

Kvótakerfi í vegasamgöngum getur verið beitt á þrjá mismunandi vegu, lagt á 

bílaframleiðendur (e. midstream approach), lagt á olíufélög (e. upstream approach) og að lokum 

kerfi sem er lagt þá sem taka þátt í vegasamgöngum (e. downstream approach). Fjöldi rannsókna 

hafa verið gerðar í Þýskalandi og benda flestar á að kvóti á olíufélög sé hagstæðastur vegna þess 

að mikið er til af gögnum um hvernig væri best að beita kvótanum, markaðurinn er nógu stór og 

því er ólíklegt að á markaðinum geti skapast einokun eða fákeppni. Galli við að setja kvóta á 

olíufélög er að þau hafa ekki bein áhrif á minnkun útblásturs, heldur óbein áhrif í formi þess að 

olíuverð hækkar. Til dæmis ef kvótinn er gefinn út, gæti olíuverð hækkað vegna 

fórnarkostnaðarins við að selja ekki kvótann, við þetta fer öll kostnaðarbyrgði á neytendur 

(Jochem, 2009).  

Innan Evrópusambandsins var sett af stað stærsta kvóta viðskiptakerfi (e. Emission Trading 

System) í heiminum árið 2005. Kvóta viðskiptakerfið var samþykkt inn í íslenska löggjöf árið 

2011 og tók Ísland upp reglur viðskiptakerfisins í byrjun ársins 2012. Kvótakerfið nær í dag yfir 

þrjú álver, kísilverksmiðju og fiskimjölverskmiðju. Kvótakerfi nær því utan um 40% af útblástri 

Íslands ef miðað er við útblástur frá árinu 2015 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Frá 

árinu 2012 hefur flug verið hluti ETS viðskiptakerfinu og er flugrekendum skilt að afla 

losunarheimilda vegna losunar koldíoxíðs sem fellur undir gildissvið viðskiptakerfisins 

(Umhverfisstofnun, e.d.-a). 
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5. Aðgerðir Íslands 

 

5.1 Stjórnvaldsaðgerðir 

Breytingar á lögum og reglugerðum, hagræn stjórntæki og verkefni fjármögnuð af hálfu 

ríkisvaldsins eru dæmi um stjórnvaldsaðgerðir. Þessar aðgerðir eru missértækar og misauðveldar 

í stýringu, það er hvort að áhrifin eru bein eða óbein, í þessu tilfelli stuðla þær þó allar að því 

sama, minni kolefnislosun. Annað dæmi um tæki stjórnvalda í þessum málum eru samningar við 

atvinnulíf eða félagasamtök (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018).  

 

5.2 Lög og reglugerðir 

Eftir árið 2030 munu nýskráningar dísel- og bensínbifeiða verða óheimilar, sú aðgerð sendir 

mjög mikilvæg skilaboð til bílaframleiðenda. Með þessari aðgerð er fordæmi annara ríkja sem 

einnig hafa sett sér álíka markmið um nýskráningar bifreiða sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti 

fylgt (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Noregur er það land sem komið er hvað lengst í 

þessum efnum en tilkynnt hefur verið þar í landi að allir bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti 

verði bannaðir árið 2025 (Dugdale, 2018). Fremstir í flokki hérlendis verða ríkisaðilar það er 

ríkisstofnanir og stjórnaráð en fjölga á vistvænum bílum í bílaflota þeirra eins fljótt og hægt er og 

gerð verður krafa til þeirra um að við endurnýjun ökutækja verði keyptur rafbíll eða annar 

sambærilega umhverfisvænn kostur. Samhliða þessu á samkvæmt aðgerðaráætlun í 

loftslagsmálum fyrir árin 2018-2030 að tryggja með lögum og reglum að nýbyggingar 

framtíðarinnar geri ráð fyrir hleðslustöðvum fyrir rafbíla.  

Byggja þarf upp innviði sem bæta almenningssamgöngur og styrkja deilihagkerfið. Sem 

dæmi má nefna samgöngumiðstöðvar og forgangsakreinar þar sem þær eru viðeigandi. Aðal 

markmiðið er að fjölga farþegum í almenningsvögnum og styðja við orkuskipti þeirra í vistvænni 

kosti ásamt því að auðvelda fólki að lifa bíllausum lífsstíl. Auk þess á að koma upp sameiginlegri 

upplýsingargátt fyrir allar almenningssamgöngur en einnig endurskoða öll lög og reglugerðir 

sem snúa að bíllausum lífstíl, það er nýjar lausnir í samgöngum og deiliþjónustu (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2018). 
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5.3 Hagræn stjórntæki  

Grunngerð skattlagningar ökutækja og eldsneytis skiptist í þrennt, vörugjald sem er óbeinn 

skattur sem kemur fram í kaupverði ökutækis, bifreiðagjald sem er beinn skattur á umráð 

ökutækis og eldnseytisgjöld sem eru óbeinir og beinir skattar á notkun ökutækis í formi til dæmis 

kolefnisgjalds . Kolefnisgjald er lagt á gas og dísilolíu, bensín, brennsluolíu, jarðolíu og annað 

loftkennt kolvatnsefni. Gjaldið er verðbætt, það er, tekur breytingum í samræmi við þróun 

verðlags í tengslum við samþykkt fjárlaga ár hvert en einnig er gjaldfjárhæðin ákvörðuð miðað 

við verð ETS-losunarheimildir á markaði (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018).   

Gjaldið tekur heildstætt á losun kolefnis frá jarðefnaeldsneyti í samgöngum. Í byrjun 

ársins 2018 var kolefnisgjaldið hækkað um 50% og síðustu tvö ár hefur það verið hækkað um 

10% (Umhverfis-og auðlindaráðuneytið, 2018). Samkvæmt fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024 

er stefnt að áframhaldandi hækkun kolefnisgjaldsins og er það gert með það í huga að hvetja til 

orkuskipta í samgöngum (Þingskjal 1181, 2018-2019). Endurskoðun forsenda kolefnisgjalds er á 

döfinni með það að markmiði að gjaldið endurspegli beinan og óbeinan kostnað ytri áhrifa 

koltvísýringslosunar og fjárhæðir gjaldsins munu ráðast af kolefnisverði (e. carbon price) frá 

árinu 2022 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018). Kolefnisgjald sem sett er á með þessari 

aðferð og metur nákvæman kostnað ytri áhrifa leiðir til samfélagshámörkunar eins og sjá má 

mynd 3. 

 Gas- og dísilolía (kr./l) Bensín (kr./l) Prósentuhækkun 

2010 2.9 2.6  

2011 4.35 3.8 50% 

2012 5.75 5 32% 

2013 5.75 5 0% 

2014 5.84 5.1 2% 

2015 5.84 5.1 0% 

2016 6 5.25 3% 

2017 6.3 5.5 5% 

2018 9.45 8.25 50% 

2019 10.4 9.1 10% 

2020 11.45 10 10% 
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Tafla 2: Hækkun kolefnisgjalds frá árinu 2010 – 2020 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2020) 

Tryggja á að ívilnanir fyrir bíla með enga eða mjög lága losun gróðurhúsalofttegunda 

verði áfram tiltækar en þær hafa nú þegar skilað miklum árangri við það að fjölga vistvænum 

ökutækjum hérlendis (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Almennt ber að greiða í 

ríkissjóð vörugjald af skráningarskyldum ökutækjum hvort sem ökutæki eru flutt til landsins eða 

framleidd hér á landi. Þetta gjald skiptist í 10 gjaldbil miðað við skráða koltvísýringslosun sem 

mæld er í grömmum á hvern ekinn kílómetra. Í dag bera létt ökutæki (3.500 kg að þyngd eða 

minna) með koltvísýringslosun á bilinu 0-90 g/km á WLTP (e. Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure) kvarða 0% vörugjald og stefnt er að því að lækka viðmiðunarmörk niður 

í 0-70 g/km af koltvísýringslosun á WLTP kvarða á árunum 2020-2021. Vörugjald sem greitt er 

af bifreiðum sem losa yfir viðmiðunarmörk reiknast með formúlu út frá skráðri losun 

bifreiðarinnar og leggjast sem prósentugjald á bifreiðina, sú prósenta fer þó aldrei hærra en 65%. 

Þegar viðmiðunarmörkin lækka þá breytist formúlan þannig álagningin hækkar, en vörugjaldið 

sem reiknast í dag er eftirfarandi (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018):  

𝑉ö𝑟𝑢𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 =
65%

300 − 90
∗ (𝑠𝑘𝑟áð 𝑙𝑜𝑠𝑢𝑛 (

𝑔𝑟ö𝑚𝑚

𝑘𝑚
) − 90) 

Jafna 1: Reiknað vörugjald á Íslandi 

Ofan á þetta gjald leggjast önnur gjöld á ökutæki samkvæmt tollskrá, það eru 

virðisaukaskattur og úrvinnslugjöld. Samkvæmt lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988, er 

heimilt að fella niður virðisaukaskatt á vistvæna bíla, meðal annars rafmagnsbíla og getur 

undanþegin velta verið að hámarki 1.560.000 kr frá 1. júlí 2020 til og með 31. desember 2023 

eða þar til 15.000 slíkar bifreiðar hafa verið skráðar á ökutækjaskrá. 

 

5.4 Framkvæmdir og styrkir  

Samkvæmt aðgerðaráætlun á að stórauka stuðning við innviði fyrir orkuskipti í samgöngum. 

Þetta á sérstaklega við um innviði fyrir rafbíla eða aðra bíla sem knúnir eru áfram með 

loftslagsvænu eldsneyti, það verður gert meðal annars með því að fjölga hleðslustöðum á 

fjölsóttari stöðum landsins, í samráði við sveitarfélög og á landsbyggðinni sjálfri til þess að 

auðvelda almenningi og ferðamönnum að hlaða rafbíla. Úrelding eldri bíla miðað við aldur og 

eyðslu mun flýta fyrir orkuskiptum en meta þarf hvort átak í úreldingu bíla skili sama eða meiri 

árangri ef sömu fjárhæð yrði varið í það að styrkja innviði fyrir loftslagsvæna bíla. Aðrir 
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möguleikar sem skoða má er betri nýting á metani frá urðunarstöðum nálægt uppsprettum og 

innlend eldsneytisframleiðsla úr plöntum og úrgangi. Samkvæmt Evróputilskipun eru ströng 

skilyrði um lífeldsneyti á bílaflotann. Sem dæmi um lífeldsneyti sem Ísland hefur tekið til 

skoðunar er ræktun repjuolíu og annara orkuplantna á svæðum sem ekki henta til 

fæðuframleiðslu. Úrgangur frá sauðfjárslátrun og stórgripaslátrun sem inniheldur mikla ónýtta 

fitu sem nýta mætti sem eldsneyti. Á Akureyri hefur verið reynt að framleiða eldsneyti úr 

plastúrgangi og virðist tæknilega ekkert því til fyrirstöðu. Allt framatalið gætu verið fýsilegir 

kostir sem skoða þarf nánar og gera frekari rannsóknir á (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2018).  

 

5.5 Aðgerðir Noregs 

Noregur er og hefur verið leiðandi í innleiðingu vistvænna bíla á heimsmælikvarða og eins og 

áður hefur komið fram hafa þeir sett sér það metnaðarfrulla markmið að banna nýskráningu 

bensín og dísilbíla fyrir árið 2025 (Sigurður, 2018). Í byrjun árs 2020 voru um það bil 260.692 

rafmagnsbílar í Noregi sem var aukning um 33,4% síðan 2019 (SSB, Noregi). Noregur er með 

mun hærri vörugjöld sem reiknuð eru út frá þyngd bílsins á sprengihreyfilsbíla, eða um 30% af 

kaupverði bílsins samanborið við Ísland þar sem það er um 15%. Ívilnanir í Noregi fyrir 

rafmagnsbíla er hægt að rekja aftur til ársins 1990 en þeir hafa verið undanþegnir vörugjöldum 

frá því ári og undanþegnir virðisaukaskatti frá árinu 2001 og árið 2015 var ívilnuninni breytt 

þannig að hún nái einnig yfir kaupleigubíla. Bifreiðagjöld fara eftir eldsneytistegund bílsins og 

borga rafmagnsbílar og tengiltvinnbílar lágmarksgjald (International Energy Agency [IEA], 

2018). Verð rafmagnsbíla og sprengihreyfilsbíla í Noregi er mjög svipað en á Íslandi eru 

sprengihreyfilsbílar ódýrari, þá eru tengiltvinnbílar ódýrastir á Íslandi en aftur á móti dýrastir í 

Noregi, eins og sést á mynd 4. 
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Mynd 4: Verðsamanburður í USD á milli Íslands og Noregs eftir tegundum bíla (Sigurður, 2018) 

 Aðrar ívilnanir sem Noregur hefur beitt er að frítt var að leggja og hlaða í bílastæðum á 

árunum 1999-2017 en 1300 af 6500 bílastæðum í Osló bjóða upp á hleðslustöð. Einnig var 

leyfður aðgangur að strætó akgreinum, vegatollum var aflétt og frítt var í ferjur. Nú í dag hefur 

gjaldtaka hafist að nýju bæði fyrir bílastæði og vegatolla en rafmagnsbílar borga þó lægri 

vegatolla en sprengihreyfilsbílar. Rannsóknir hafa verið gerðar í Noregi á því hvaða ívilnanir 

hafa haft mest áhrif á það að fólk kaupi rafmagnsbíl. Niðurstöður sýndu að það að þeir séu 

undanþegnir virðisaukaskatti og vörugjaldi hefur mest áhrif, þar á eftir fylgja fríir vegatollar, 

lágur rekstrarkostnaður og afsláttur bifreiðagjalds (IEA, 2018).  
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6. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig rannsóknin var framkvæmd. Fjallað verður um hver 

tilgangur rannsóknarinnar er, hvaða aðferðarfræði var notuð, hverjir viðmælendur 

rannsóknarinnar voru og að lokum um greiningu gagna og hvernig spurningalistinn var hannaður 

fyrir viðtöl við viðmælendur. 

 

6.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka aðgerðir stjórnvalda á Íslandi í aukningu á hlutfalls 

innlendra endurnýjanlega orkugjafa. Rannsóknarspurningar sem var lagt áherslu á að svara voru 

eftirfarandi: 

 

 Hafa orkuskiptin áhrif á þróun bílaflotans á Íslandi? 

 Hvaða stjórnvaldsaðgerðir eru áhrifaríkastar til þess að fækka ökutækjum sem knúin eru af 

jarðefnaeldsneyti? 

 Hverjar eru helstu hindranir þegar kemur að nýrri bifreiðatækni? 

 Hver er helsti munurinn á aðgerðum Íslands og Noregs þegar kemur að orkuskiptum í 

samgöngum? 

 

Rannsóknin sem hér er greint frá styðst við eigindlega rannsóknaraðferð (e. Qualitative 

research). Eigindleg rannsóknaraðferð kannar tengsl á milli breyta án þess þó að áætla hver 

niðurstaðan verður. Slík rannsóknaraðferð er heppileg ef að markmið rannsóknar byggist á því að 

skilja viðhorf viðmælandans og sjá viðfangsefni út frá sjónarhorni hans. Öflun gagna snýst um 

það að fá viðmælanda til þess að miðla reynslu sinni og upplifun af viðfangsefninu í gegnum 

viðtal. Rannsóknin var framkvæmd með þeim hætti að notast var við djúpviðtöl, viðtölin voru 

sett upp með því móti að þau voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl, sett fram í formi fyrirfram 

ákveðins spurningalista en þó með svigrúmi til þess að viðmælendur gæti tjáð sig frekar ef 

umræðan leiddi á þann veg. Ávinningur aðferðar af þessu tagi er að fá eins miklar upplýsingar og 

hægt er um viðfangsefni frá viðmælendum sem eru sérfróðir á tilteknu sviði. Samskipti á milli 

viðmælenda og rannsakanda eru frjálsleg, þannig er hægt að rannsaka efnið dýpra og gafst 
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viðmælendum kostur á að koma á framfæri skoðunum sínum. Skoðanir og afstaða rannsakandans 

eiga með engum hætti að hafa áhrif á svör viðmælenda og er því mikilvægt að rannsakandi sé 

meðvitaður um þetta áður en viðtöl fara fram (Schindler, 2019).  

 

6.2 Þátttakendur 

Ákveðið var að styðjast við markvisst úrtak (e. Purposive sampling), þar sem leitað var eftir 

viðmælendum sem eru með viðeigandi sérfræðiþekkingu á sviði bifreiða á Íslandi. Lykilatriði 

var að reyna að fá eins fjölbreytt sjónarhorn á málefnið og kostur var á og voru þátttakendur 

valdir í samræmi við það. Haft var samband við forsvarsmenn allra stærstu bílainnflytjenda 

landsins, forsvarsmann stærstu bílaleigu landsins og einstaklinga með sérfræðiþekkingu þegar 

kemur að vistvænum bifreiðum. Einnig var ítrekað reynt að hafa samband við 

Umhverfisráðuneyti Íslands án árangurs, rannsakendum fannst mikilvægt að fá sjónarhorn 

stjórnvalda, þar sem þau eru framkvæmdaraðilar þegar það kemur að þessum málum og er leitt 

að það gekk ekki. 

 

6.3 Öflun og greining gagna 

Í rannsókninni var gögnum aflað í gegnum hálfstöðluð viðtöl, sem fóru fram dagana 9. mars til 

30. mars 2020 og var sendur tölvupóstur á einstaklingana þar sem óskað var eftir fjarfundi. 

Notast var við viðtalsramma með opnum spurningum (sjá viðauka) og fengu allir viðmælendur 

sama spurningalista. Viðtölin voru hljóðrituð en fengið var leyfi allra þátttakenda í upphafi og 

þeir einnig spurðir hvort mætti nafngreina þá í rannsókninni. Loforð um fullan trúnað var heitið 

ef þátttakandi óskaði eftir að koma ekki undir nafni. Allir viðmælendur voru samþykkir því að 

koma undir nafni og leyfðu að viðtalið væri tekið upp. Allir viðmælendur voru áhugasamir um 

rannsóknina og efni ritgerðarinnar ásamt því að vera tilbúnir að miðla bæði þekkingu sinni og 

reynslu. Gagnagreining fór fram þannig að hljóðupptaka var vélrituð á tölvutækt form og leitast 

var eftir því að túlka gögnin með sem bestum hætti en rituð var upp samantekt þar sem aðalatriði 

komu fram.  
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7. Niðurstöður rannsóknar 

Hér að neðan verða svör viðmælenda úr viðtölum rannsóknar greind. Hvert viðtal verður greint 

fyrir sig og úr þeim verða ritaðir mikilvægustu þættir sem við koma rannsóknarefninu. Fyrst 

verða viðtöl við helstu bílainnflytjenda Íslands, þar á eftir koma viðtöl við helstu sérfræðinga 

landsins þegar kemur að vistvænum bílum. 

 

7.1 Brynjar Elefsen Óskarsson, framkvæmdastjóri BL 

Brynjar talar um að fyrir markaðinn í heild þá sé sú þróun sem farin er af stað og er í átt að 

rafmagnstækni alltaf að aukast sem hluti af bílaflotanum. Stefna BL er að vera frumkvöðlar á 

þessu sviði og eru þeir algjörlega á rafbílalínunni. Hann telur að markaðurinn leysi orkuskiptin 

sjálfur fyrr en sett markmið er og reiknar með að það náist fyrir árið 2025 en þá gerir BL ráð 

fyrir að selja lítið annað en rafmagnsbíla, þar með talið tvinnbíla og tengiltvinnbíla. Einnig gerir 

hann ráð fyrir að vetni verði ráðandi í þungaflutningum og í stærri bílum t.d. jeppum. Hvað 

varðar framboð og eftirspurn þá er það að raungerast það sem að Brynjar sá fyrir sér fyrir 3 árum 

að um leið og framboð myndi aukast þá myndi eftirspurnin fylgja með. Með þessu á hann við 

mikið stökk og í raun veldisvöxt í hlutfalli rafbíla á undanförnum tólf mánuðum og þá 

sérstaklega núna á fyrstu mánuðum ársins 2020. Þær aðgerðir stjórnvalda sem Brynjar talar um 

að séu áhrifaríkastar til þess að fækka sprengihreyfilsbílum eru þau augljósu áhrif breytinga á 

innflutningstollum árið 2010 þegar farið var eftir vélarstærð og búnir til tíu tollflokkar. Að 

Brynjars mati mun framleiðslukostnaður rafmagnsbíla vera lægri en sprengihreyfilsbíla árið 2025 

og þá á ekki eftir að þurfa ívilnanir til þess að fólk velji rafmagnsbíla. 

 Brynjar segir að það sé óhætt að segja að gífurleg aukning áhuga fólks á rafmagnsbílum 

sé raunin. Þegar horft er til einstaklingssölu nýrra seldra bíla eru 58% tengjanlegir bílar og 11% 

tvinnbílar, „Teslaáhrifin“ hafi mikið að segja þegar kemur að þessu og telur Brynjar að þetta væri 

annars í kringum 33% í heildina. Grunnforsendan fyrir þessum aukna áhuga er sparnaður við 

rekstur bílsins en neytendakannanir sýna að umhverfissjónarmið séu að ágerast. Algengt er að 

fólk sem kaupir rafmagnsbíl segi brátt að kaupum loknum „ég fer aldrei í neitt annað“. Fjórar 

helstu hindranir þess að fólk kaupir rafmagnsbíl á Íslandi eru aðgengi að hleðslukerfi, drægni, 

verð og trú á endingu. Með því sem við upplifum nú það er að segja samkeppnishæfari verð, 

aukin drægni og ending á rafhlöðum sem er langt fram úr öllum væntingum eru hindranirnar að 
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verða lítilvægar. Reynsla BL er sú að bjartsýnustu spár hafa ræst hvað varðar gæði og endingu 

rafknúna bíla. Viðhaldskostnaður er lægri, bilanir ótíðari og varahlutir 70% ódýrari heldur en í 

hefðbundnum sprengihreyfilsbílum. Raunin hefur ekki verið sú að erfiðara sé að selja notaða 

rafknúna bíl og mun það verða ennþá auðveldara á næstu árum með aukningu framboðs á 

eftirmarkaði. 

 Brynjari finnst það magn hleðslustöðva sem nú eru til staðar einungis nægilegt til þess að 

þjónusta almenningsmarkaðinn en það vanti algerlega að koma upp öflugu hleðslukerfi í 

Keflavík og það sé grunnforsenda þess að bílaleigur geti farið yfir í hreina rafmagnsbíla. Helsta 

ástæðan fyrir velgengni Noregs er klárlega sú að þeir gerðu rafmagnsbíla ódýrari heldur en 

bensín og dísil bíla en það ýtti verulega við eftirspurninni. Einnig eiga vegatollar og sérakgreinar 

fyrir rafmagnsbíla sinn þátt í uppganginum.   

 

7.2 Egill Jóhannsson, forstjóri Brimborg 

Egill lítur svo á að sala nýrra bíla muni færast mjög hratt yfir í ökutæki með litla losun 

mengunarefna (e. Low Emission Vehicles) sem eru skilgreindir sem hreinir rafbílar og 

tengiltvinnbílar. Hann býst við því að hlutfall ökutæki með litla losun mengunarefna verði yfir 

50% árið 2020 og fari hratt hækkandi og verði árið 2025 komið yfir 80%, hann bendir þó á að 

stærri ökutæki á borð við jeppa og sendibíla séu ekki komin á þann stað. Egill segir að 

orkuskiptin séu miklu víðtækari en bann við sprengihreyfilsbílum og það bann hafi engin áhrif 

og er að hans mati röng ákvörðun. Það sem hann telur vega þyngst í að flýta orkuskiptum sé 

ákvörðun ESB um það að hámarkslosun seldra bíla frá 1 janúar 2020 verði að vera undir 95 

grömmum að meðaltali fyrir alla selda bíla (CAFÉ reglurnar) að viðlögðum gríðarlegum sektum 

ef það næst ekki. Þetta þrýstir gríðarlega á bílaframleiðendur að koma með ökutæki með litla 

losun mengunarefna á markað sem losa undir þeim mörkum. Við þetta eykst framboðið en ekki 

síður úrvalið sem hefur verið vanmetinn þáttur og þá mun eftirspurn aukast. Þær ívilnanir sem 

snúa að virðisaukaskatti og lægri vörugjöldum á bíla sem losa minna sem eru í boði hérlendis 

munu í kjölfarið hjálpa til þegar framboðið eykst. 

 Egill telur að í kjölfar aukningar framboðs og úrvals hafi áhugi eftir vistvænum bílum 

verið að aukast. Ástæða þess sé að miklu leyti sé að sleppa við kaupa á jarðefnaeldsneyti ásamt 

því að vernda umhverfið og spara í þjónustu. Aðspurður um helstu fyrirstöðu þess að fólk fái sér 

rafmagnsbíl á Íslandi nefnir hann þó einnig framangreinda þætti og bætir við verð, drægni og 
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tilteknum eiginleikum t.d. dráttargetu. Hann bendir á að gæði og ending vistvænna bíla séu þau 

sömu og í sprengihreyfilsbílum, ákveðin óvissa sé með rafhlöðurnar sem vega hátt í verði bílsins 

hins vegar sé vissan að aukast og oftast sé 7-8 ára ábyrgð er til staðar. Hvað varðar notaða 

rafmagnsbíla segir Egill að ekki hafi verið reynt nóg á eftirmarkaðinn og gæti verið ef bílar eru 

nálægt enda á ábyrgðartíma rafhlöðu gæti reynst erfiðara að selja þá, einnig geti praktískt atriði 

er varða bílasölurnar sjálfar haft áhrif. Sömu sögu er að segja með viðgerðarþjónustu, þó ljóst sé 

að færri hreyfanlegir hlutir séu í rafbílum og reglulegur þjónustu kostnaður lægri en er það ennþá 

óvíst með annan viðgerðarkostnað. 

 Eins og staðan er núna finnst Agli of fáar hleðslustöðvar um landið og sérstaklega þegar 

litið er til ferðamannabransans. Ástæður þess að Noregur sé kominn mun lengra en önnur lönd 

þegar kemur að rafmagnsbílavæðingu segir Egill að séu gríðarlega há gjöld á sprengihreyfilsbíla 

samanborið við engin gjöld sett á rafmagnsbíla og nefnir einnig ívilnanir. 

 

7.3 Friðbert Friðbertsson, forstjóri Heklu 

Friðbert álítur að innan 2-3 ára verði 50-60% af nýskráðum bílum rafmagnsbíla, það er að segja 

ef haldið verður áfram með þær ívilnanir sem stuðst er við hérlendis eins og gert er á 

norðurlöndum, þá sérstaklega í Noregi. Hann telur að orkuskiptin muni hafa áhrif þannig að 

framboð muni aukast mikið, en gagnrýnir þó að þetta sé ennþá mikið „höfuðborgarmál“ sem 

gæti komið verr niður á landsbyggðinni og það vanti að fólk upplifi að það geti ferðast hvert sem 

er á vistvænum bíl, sem dæmi nefnir hann að það þyrfti 20 hleðslustöðvar á hverja 100 kílómetra 

til þess að forðast það að mikil röð myndist við hleðslustöðvar á stöðum þar sem mikið er um 

umferð. Friðbert telur að verðpunkturinn sé mikilvægasta aðgerð stjórnvalda, það að 

innflutningsgjöld séu sem lægst, þá nefnir hann Holland sem dæmi en þar hafa ívilnanir verið 

teknar af og eftirspurnin horfið í kjölfarið. 

 Áhugi fólks hefur verið að aukast mikið undanfarið gagnvart vistvænum bílum, þá helst 

rafmagnsbílum þar sem traust virðist vera að aukast mikið í garð þeirra bíla. Metan hefur ekki 

náð sömu dreifingu en það má áætla að það sé vegna að rafmagnsbíllinn sé ódýrari í rekstri. Það 

sést þegar fólk kaupir rafmagnsbíl í annað sinn að þá er það ekki jafn upptekið af drægni bílsins, 

en við fyrstu kaup miklar fólk hana oft fyrir sér. Eftirtektarvert er að fólk sé farið að þekkja sinn 

„ökuprófíl“ mun betur og átta sig á því að meirihluti keyrslu þess er innanbæjar og ekki lengri 

vegalengd en 30–50 kílómetrar á dag. Helsta fyrirstaða þess sem fólk upplifir varðandi kaup á 
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rafmagnsbíl segir Friðbert beinlínis vera vanafestu en einnig fólk sem býr í fjölbýlishúsum þar 

sem það getur ekki hlaðið bílinn, þar þyrftu sveitarfélögin að koma þar inn ef litið er til eldri 

hverfa. Friðbert segir að gæði þeirra rafmagnsbíla sem Hekla hefur reynslu af hafi verið framar 

væntingum og sem dæmi höfðu þeir haft áhyggjur af rafhlöðunni í einni bílategund, sem hefur í 

kjölfarið reynst mjög vel og einungis komið upp bilanir sem rekja megi til mannavalda. Ekki 

hefur reynst vandamál að selja notaða rafmagnsbíla og viðgerðarprófíllinn er allt annar, gera má 

ráð fyrir mun færri störfum viðgerðariðnaðinum á næstu 20-30 árum.  

Hann segir vannýtt og stór tækifæri fyrir stjórnvöld til að búa til þétt umhverfi af 

hleðslustöðvum um land allt en Ísland gæti verið framarlega í þessum málum og boðið 

ferðamönnum að keyra um í hreinni orku. Ástæða þess að Noregur sé kominn lengra sé einungis 

stefna stjórnvalda og ekkert annað. Skattaumhverfið hefur ekki verið ósvipað en ríki og 

sveitarfélög hafi komið sterk inn í uppbyggingu hleðslustöðva. Mikið sé af sparnaðarpunktum 

svo sem veggjöld, frítt í ferjur og tímasparandi brautir sérstaklega fyrir rafmagnsbíla. 

 

7.4 Sigurður Kr. Björnsson, markaðsstjóri Ísbands 

Sigurður telur að á næstu árum munu raf- og tengiltvinnbílar koma sterkir inn á markaðinn og á 

næstu 5-7 árum mun verða hröð og framsækin þróun hjá bílaframleiðendum og aðrir orkugjafar 

eins og vetni koma sterkir inn á bílamarkaðinn. Hann nefnir sem dæmi að Bretar ætli að banna 

tengiltvinnbála árið 2040, vegna þess að drægni þeirra sé ekki mikil og þegar þeir aki á 

jarðefnaeldsneyti eingöngu þá bæði menga og eyða þeir meira en hefðbundinn bensín- og 

díselbíll þar sem að þeir eru þyngri af því að það er meiri búnaður í þeim.  

 Hvað orkuskiptin varðar telur Sigurður að bannið eitt og sé ekki aðal málið í 

orkuskiptunum, þar sem að 10 ár sé langur tími með tilliti til þeirra nýjunga sem væntanlega 

munu koma á markaðinn frá bílaframleiðendum og einnig ef litið sé til pólitíkur. Hann telur það 

skipta höfuðmáli að innviðir varðandi rafhleðslustöðvar fyrir rafbíla séu til staðar og það sé til 

lítils að ætlast að almenningur og fyrirtæki rafbílavæðist ef ekki eru til nógu margar 

hleðslustöðvar um allt land. Hvað framboðið varðar nefnir hann að það eru frekar minni bílar 

sem eru í boði sem eru rafdrifnir og það vanti hagkvæmari nýorkulausnir fyrir jeppa, pallbíla og 

vörubíla. Á meðan ekki er ekki hægt að keyra sambærilegar vegalengdir á rafmagnsbílum, þá 

kann það að virka letjandi fyrir stóran hóp kaupenda að fara yfir á slíka bíla. Að mati Sigurðar 
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hefur áhugi fólks eftir vistvænum bílum verið að aukast jafnt og þétt en stærsta spurningin sem 

að kaupandinn mun alltaf spyrja sig er „hver er drægnin á nýju tækninni?“.  

 Sigurður telur að stjórnvöld verði að beita hvötum af ýmsum tegundum ef þau vilja flýta 

fyrir rafbílavæðingunni. Þar nefnir hann hvata fyrir aðila til þess að setja upp hleðslustöðvar og 

hvata fyrir kaupendur að fara í nýja orku. Hann telur að þessir hvatar geti farið í gegnum 

skattakerfið t.d. bein greiðsla fyrir að skipta bíl sem gengur fyrir jarðefnaeldsneyti út fyrir 

nýorkubíl og farga eldri bílnum. Hann telur þó að fróðlegt verði að sjá þegar „eðlileg gjöld“ 

verði sett á vistvæna bíla þar sem að opinber gjöld séu lægri þegar það kemur að þeim og telur 

hann að það verði brátt skattlagt nýorkubíla líkt og hefðbundin ökutæki þar sem að það hefur í 

gegnum tíðina verið stór skattstofn hjá því opinbera. 

 Aðspurður um gæði og endingu vistvænna bíla samanborið við hefðbundna bensín og 

dísil bíla segir hann að gæði þeirra séu svipuð en það eigi eftir að koma í ljós hvernig bæði 

ending og kostnaður við það að skipta út rafhlöðu í rafmagnsbílum. Einnig finnst honum ekki 

vera búið að skoða förgunarkostnað, sérstaklega á rafhlöðunni nógu vel. Hvað varðar 

eftirmarkað, telur hann að ekki verði erfiðara að selja notaða rafmagnsbíla þar sem verðlagning 

og afföll verði í takt við það sem gengur og gerist. Hugsanlega verði erfiðara að selja bíla með 

minni drægni, þar sem þróunin sé hröð. Reikna megi með því að kostnaður og viðhald verði 

minni en á sambærilegum bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti, þar sem sem mun færri 

vélarhlutar eru í rabílum. 

 Sigurður telur verulegan skort á hleðslustöðvum á Íslandi og það sé aðal ástæðan afhverju 

bílaleigur séu ekki með rafbíla í sínum flota. Einnig nefnir hann það hversu langan tíma áfylling 

taki miðað við bensín- og dísilbíl þó um hraðhleðslu sé að ræða. Ekki er mikill ávinningur fyrir 

fólk á landsbyggðinni að færa sig yfir í nýju tæknina þar sem ekki séu nægilega margar 

rafhleðslustöðvar séu til staðar. Helstu ástæður að hans mati að fólk kaupi sér rafmagnsbíl séu 

klárlega umhverfisástæður, einstakt endurnýjanlegt orkuumhverfi sem við Íslendingar ásamt 

Noregi búum við og sé það einstakt í heiminum. 

 Helstu ástæður þess að Noregur standi framar en Ísland er að velmegun og kaupmáttur í 

Noregi sé mjög mikill. Einnig telur hann að skattaumhverfi og ívilnanir þar spili inn í.  
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7.5 Úlfar Hinriksson, forstjóri Suzuki á Íslandi 

Að mati Úlfars er líklegt að bensín og dísel bílum verði ýtt út af markaðnum á næstu 20 árum. 

Til skamms tíma verða rafmagnsbílar vinsælir en honum finnst líklegt að önnur tækni sæki í sig 

veðrið, eins og vetnislausnir þar sem hefðbundnir rafmagnsbílar séu óheppilegir til langkeyrslu 

þó þeir geti hentað vel í þéttbýli þegar innviðir hafa verið bættir. Einnig nefnir hann að 

samkvæmt alþjóðlegum spám verða einungis 20% framleiddra bíla árið 2030 knúnir öðru 

eldsneyti en bensín eða dísel. Hann telur að rafknúnir deilibílar verði stór hluti af bílum í 

þéttbýli. Úlfar telur að aðal áhrifaþáttur orkuskiptanna sé framboð og uppbygging innviða og 

hvað þau áhrif verði mikil. Sú aðgerð sem hann fullyrðir að hafi mest áhrif á fækkun bíla sem eru 

knúnir af jarðefnaeldsneyti sé skattlagning. 

 Úlfar segir að áhugi fólks eftir vistvænum bílum sé að aukast, en helsta fyrirstaða fyrir 

kaupum á rafmagnsbíl sé drægni, verð og skortur á aðstöðu til hleðslu bílanna. Aðalástæður þess 

að fólk kaupi þá sé vegna umhverfismála og væntinga um minni kostnað. Hvað gæði og endingu 

vistvænna bíla samanborið við bensín og dísil bíla segir hann að það sé sambærilegt í flestum 

tilfellum en ekki sé farið að reyna á það ennþá að neinu marki að selja notaða rafmagnsbíla. Ekki 

sé ljóst hvernig viðgerðarþjónusta og kostnaður fyrir rafmagnsbíla sé en til lengri tíma ætti 

almenn þjónusta að verða kostnaðarminni. Hann nefnir þó að ending rafhlaðna sé lykilatriði, því 

ef það þurfi að skipta um þær á eðlilegum líftíma bílsins þá verði heildarkostnaður miklu hærri. 

 Úlfari finnst rafhleðslustöðvar alltof fáar á Íslandi og ómöglulegt að endurnýja 

bílaflotann hjá bílaleigum miðað við núverandi ástand. Aðal ástæða þess að Noregur stendur 

framar en Ísland þegar kemur að rafmagnsbílavæðingu er sú að bensín og díselbílar voru og eru 

skattlagðir mjög hátt en rafmagnsbílar bera enga skatta eða gjöld. Það hafi gert það að verkum að 

það var galið að kaupa annað en rafmagnsbíl ef þú mögulega gast nýtt þér þá.  

 

7.6 Bjarni Snær, Vörustjóri KIA hjá Öskju 

Bjarni nefnir að fyrst og fremst ráðist þróun markaðarins af eftirspurn en sé stjórnað af framboði. 

Í dag séu sterkir fjárhagslegir hvatar fyrir framleiðendur til þess að halda útblæstri flotans í 

lágmarki. Hann telur að tvinnbílar séu fyrsta skrefið, sérstaklega fyrir minni bíla á meðan stærri 

bílar verði tengiltvinnbílar. Varðandi markaðinn á Íslandi sé hægt að skipta honum í 2 hluta, 

bílaleigur og einstaklingar. Bjarni telur að á meðan túristar séu vanir sprengihreyfilsbílum muni 

stærri hlutinn vera af þeirri gerð en bílar á borð við tvinn-, tengiltvinn og rafmagnsbíla muni 
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aukast smátt og smátt innan bílaleiga. Aðallega sé eftirspurn eftir rafmagnsbílum hjá fólki sem 

ekur mest innanbæjar og „drægniskvíði“ sé minnkandi af því að fólk sé að gera sér grein fyrir því 

að með því að hlaða heima á nóttunni sé ekki þörf fyrir 1000 km drægni. Einnig nefnir hann að 

hingað til hafi vetni sem orkugjafi ekki náð flugi þar sem framboð á slíkum bílum hafi ekki verið 

nóg. Bjarni talar um að orkuskiptin á Íslandi muni ekki hafa áhrif á framboð þar sem að Ísland sé 

ekki nógu stórt markaðssvæði til þess að hafa áhrif á ákvarðanatöku framleiðanda, en það sem 

stýri framboði séu takmörk sem sett hafa verið á kolefnislosun á Evrópumarkaði. Orkuskiptin 

hafi verið sniðug kynningarbrella og hafi áhrif á markaðinn á Íslandi með þeim hætti að umtal 

hafi aukist og fólk hafi farið að hugsa fyrr um rafmagnsbíla en það hefði ella gert. Þær ívilnanir 

sem Bjarni telur að hafi mest áhrif eru svipaðar og ef litið er til annarra landa þar sem vistvænir 

orkugjafar eru að ná fótfestu, vörugjöld og virðisaukaskattur fyrir vistvæna bíla skipta máli og þá 

sérstaklega hjá fólki sem er að hugsa um að skipta yfir í umhverfisvænni ferðamáta. 

 Áhugi fólks eftir vistvænum bílum er að aukast og eru það umhverfissjónarmið sem fá 

fólk til þess að hugsa en hagkvæmni í verði og lægri rekstrarkostnaður er helsti hvatinn. Helsta 

fyrirstaða fyrir því að fólk kaupi vistvæna bíla er notagildi, sumum hentar einfaldlega ekki að 

vera á þess konar bílum. Einnig hefur „nýjungaótti“, aðgengi að heimahleðslu og ónægilegt 

framboð á minni og ódýrari bílum haft sitt að segja. Hvað varðar gæði segir Bjarni að gæðin þau 

sömu, sérstaklega þegar framleiðendur séu þeir sömu og á sprengihreyfilsbílum. Aðilar sem voru 

nýjir á markaðnum gerðu mistök í byrjun útaf reynsluleysi en þeir virðast vera alveg á pari í dag. 

Stærsti þátturinn sem hefur áhrif á endingu er notkun og meðferð. Þegar kemur að endingu þá 

bera framleiðendur langa ábyrgð á rafhlöðum, sem tryggir þann hluta. Þegar óttinn við nýjungar 

er liðinn þá heyrir sögunni til að erfiðara sé að selja notaða rafmagnsbíla en aðra bíla, að því 

gefnu að þjónustusaga bílsins sé skýr. Viðhaldskostnaður á rafmagnsbílum er lægri en ella en 

Bjarni bendir á að mikilvægt sé að vera með góða ábyrgð frá framleiðanda.  

 Bjarni lítur svo á að Íslendingar séu hægt og róleg að færast í áttina að nógu mörgum 

hleðslustöðvum um landið en bílaleigur eigi langt í land í algjöra rafbílavæðingu. Aðspurður um 

velgengni Noregs nefnir hann að töluvert lengra sé síðan þeir byrjuðu að horfa til rafmagnsbíla 

og forskot þeirra sé meðal annars fólgið í þeim ívilnunum sem voru til staðar í upphafi. Askja 

horfir mest til Noregs en einnig fylgjast þeir með nýjungum í öðrum löndum þegar það kemur að 

rafbílaþróun. 
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7.7 Steingrímur Birgisson, framkvæmdastjóri Höldur hf. 

Stefna Bílaleigunnar Höldur er að vera komin með 12% af flota sínum sem vistvæna bíla um mitt 

árið 2020 og svo jafnt og þétt vaxandi í kjölfarið. Steingrímur segir að Höldur geti ekki verið á 

undan heiminum í þessum efnum og verði að taka skref fyrir skref í takt við framleiðendur. Hann 

er ekki sáttur við orkuskiptin og telur þau vera óraunhæf fyrir strjálar byggðir Íslands, fólk þurfi 

að átta sig á heildarmyndinni og huga að öllu landinu en ekki bara 101 Reykjavík. Hann nefnir 

að ívilnanir og afslættir séu það sem hefur mest áhrif á innkaupastefnu Höldurs þegar það kemur 

að vistvænum bílum.  

 Steingrímur telur að áhugi fólks eftir vistvænum bílum hafi verið að aukast en þó meira í 

orði en á borði, fólk sé ekki tilbúið að borga það sem til þarf. Hann telur ekki næga reynslu 

komna til þess að hægt sé að meta gæði, endingu og viðgerðarþjónustu rafmagnsbíla og annarra 

vistvænna bíla samanborið við sprengihreyfilsbíla en segir rafmagnsbíla þó verðfalla töluvert í 

dag og fólk kjósi frekar að kaupa nýjan rafmagnsbíl með lengri drægni heldur en notaðan. Einnig 

finnst honum að innviðir séu ekki tilbúnir, drægni ekki næg og fjarri því nóg af hleðslustöðvum. 

Höldur hefur skoðað stöðu á hleðslustöðvum með samstarfsaðila og matið er einfalt, það er fjarri 

því að vera tilbúið til þess að ferðamannabransinn geti orðið rafbílavæddur. Gististaðir um allt 

land þurfi að vera með hleðslustöðvar til þess að hægt sé að leigja út rafbíla en það sama má 

segja um Leifsstöð þar sem engar hleðslustöðvar eru nú þegar og eru ekki í bígerð.  

 Steingrímur telur mikla afslætti og ívilnanir, til dæmis sérstakar akgreinar og engin 

bílastæðagjöld helstu ástæður fyrir velgengni Noregs. Hann bendir þó á að við Íslendingar séum 

lengst komnir í þeim efnum að rafbílavæða bílaleiguflotann en mjög fáir rafbílar eru til leigu í 

Noregi og almennt eru bílaleigur um allan heim varla byrjaðar á þessu.  

 

7.8 Arnar Jónsson, Rafbílastöðin 

Arnar sér framtíðina fyrir sér sem algjörlega rafrædda hvað varðar fyrirtæki og einstaklinga sem 

aka um á minni bílum, greiningar rafbílastöðvarinnar styðja við þetta. Arnar talar um þau 

viðskiptatækifæri sem liggja í litlum ferðaþjónustu fyrirtækjum og hótelum til þess að rafvæðast 

og segir hann þetta vera mikið tækifæri fyrir íslenskan ferðamannaiðnað og bílaleigur. Hvað 

stærri bíla varðar heldur hann að metan muni ryðja sér til rúms þó svo að innviðir hafi sett strik í 

reikninginn. Hann telur að bann við nýskráningu bensín- og dísilbíla árið 2030 hafi lítið að segja 

þar sem miðað við sölutölur fyrir þetta ár muni markaðurinn taka við sér miklu fyrr og við 
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verðum flest komin á rafbíl fyrir árið 2030. Fyrst og fremst telur Arnar að undanþága 

virðisaukaskatts við kaup á rafmagnsbíl hafi mest áhrif á fækkun bíla sem eru knúnir af 

jarðefnaeldsneyti. Honum finnst mikilvægt að ríkið styrki það að setja upp hleðslustöðvar þar 

sem að stóra hindrunin við það að eignast rafmagnsbíl sé aðstaða til hleðslu. Hvað varðar 

skattlagningu nefnir Arnar að vegasamgöngur þurfi að borga fyrir það sem þær valda, kostnaður 

af rafmagnsbílum sé hins vegar ekki jafn hár og á sprengihreyfilsbílum og því gæti skattlagning á 

vegsamgöngur ekki þurft að vera jafn há í framtíðinni.  

 Áhugi fólks á því að fjárfesta í vistvænum bílum er ekki vandamál heldur frekar viðhorf 

og sálfræðilegir þættir til dæmis áhættusækni og nýjungagirni, sem spila stóran þátt í því hversu 

tilbúið fólk er að fara út fyrir kassann. Aðal ástæður þess að fólk velur rafmagnsbíl eru 

umhverfisástæður og sparnaður á útgjöldum þar sem allur rekstrarkostnaður er samkvæmt öllum 

hans rannsóknum mun lægri en ella því þeir bila miklu minna. Önnur ástæða er hvað 

rafmagnsbílar eru skemmtilegir bílar. Á Íslandi eru kjöraðstæður hvað varðar hitastig fyrir 

rafhlöðuna og eru rafhlöður að endast vonum framar. Arnar telur að eftirmarkaðurinn muni 

stækka hratt á næstu árum vegna mikillar sölu undanfarið. Aðalatriði sé þó þekking þess 

sölumanns sem er að selja að hverju sinni og þarf hún að vera fullnægjandi til þess að leiðrétta 

óöryggi fólks um algengar mýtur, til dæmis er varðar drægni og heilsu rafhlöðunnar. 

 Aðal munurinn ef Ísland og Noregur eru borin saman þegar kemur að 

rafmagsnbílavæðingu eru þær ívilnanir sem að Noregur hefur sett umfram Ísland. 

 

7.9 Guðmundur Haukur Sigurðsson, Vistorku og Sigurður Ingi Friðleifsson, 

Orkusetrið 

Íslendingar þurfa að horfa á skuldbindingu sína gagnvart Parísarsamkomulaginu og 

einhversstaðar þarf að skera niður kolefnið, bílar eru kolaorkuverin okkar, við þurfum að skera 

þar niður. Við erum svo heppin að vera komin með lausn sem er rafmagnsbíllinn og við búum 

við endurnýjanlega raforku þannig að losunin af honum er engin. Þeir sjá flotann vera á mjög 

góðu róli og bílar sem hægt er að stinga í samband eru helmingur allra innfluttra bíla í ár. Þegar 

það er orðið skrítið að kaupa sprengihreyfilsbíl þá gerist þetta hratt. Erfitt er að segja til af hverju 

metan hefur ekki náð vinsældum hérlendis en þrátt fyrir gæðamikla metanbíla þá hefur lítill 

fjölbreytileiki og takmarkaðir innviðir þess konar bíla orðið til þess að þeir hafa ekki orðið 

vinsælir. Þetta sést skýrt á dæmi þar sem tvær gerðir af bíl voru settar á markað, annar var bensín 
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sem var dýrari og hinn var metan og bensín sem var niðurgreiddur, samt seldist meira af bensín 

bílnum, það er að segja fólk borgaði meira til þess að geta ekki tekið íslenskt umhverfisvænt 

eldsneyti. Orkuskiptin eru sterk yfirlýsing, sem fær fólk til þess að huga að þessu þegar það er að 

kaupa bíla, auk þess hefur viðhorf bílasala breyst rosalega mikið undanfarin 4-5 ár. Lykilatriði er 

þó að skerpa á innflutningsgjöldum þannig að ódýrustu bensínbílarnir verði dýrari. Rafbíllinn 

þolir jafn háa skattlagningu og lagt er á bensín bílinn í dag, hann er samt ódýrari í rekstri. 

 Áhugi eftir rafmagnsbílum hefur verið að aukast mjög mikið og hafa bílasalar verið að 

finna mikið fyrir því, það er vegna þess að fólk gerir kröfu um nægt úrval rafmagnsbíla. Ástæður 

afhverju fólk kaupir rafmagnsbíla eru mismunandi, sumir eru að huga að umhverfinu en aðrir eru 

spenntir fyrir tækninni, margir líta þó í veskið og sjá að þetta sé hagstæðara. Aðal hindranir eru 

ósannar mýtur um gæði og endingu en þeir þættir séu bara betri ef eitthvað er, húsfélög sem ekki 

eru með hleðslustöð og drægni. Íslendingar eru mjög ferkantaðir og það þarf að sanna að 

rafmagnsbíllinn geti allt. Þessar hindranir rafbílavæðingar eru mikið í hausnum á fólki og nefna 

þeir dæmi um smábílaeiganda sem miklar fyrir sér þessar hindranir en ekur þó sjálfur um á bíl 

sem ekki uppfyllir allar sömu kröfur. Þeir telja að ekki eigi að vera erfiðara að selja notaða 

rafmagnsbíla heldur en hefðbundna sprengihreyfilsbíla en sú þróun sem hefur orðið sér stað á 

drægni geti haft áhrif á verð eldri rafmagnsbíla. Það er á hreinu að rafmagnsbíllinn mun fækka 

störfum vegna þess að viðgerðarþjónusta mun verða um það bil 40% minni. Rafhlaðan er 99% 

endurvinnanleg þar sem að liþíum er frumefni, þeir benda á að það sé stór markaður fyrir notaðar 

rafhlöður en rafhlaðan endist mjög vel við hitastig sem er hérlendis og hingað til er engin 

rafhlaða farin af íslenska markaðinum. 

 Sigurður og Guðmundur tala um að mikilvægt sé að fjárfesta núna í hleðslustöðvum þó 

að þær verði lítið sem ekkert í notkun í 3-4 ár, en það geti reynst fyrirtækjum erfitt að réttlæta 

fjárfestingu þar sem að eftirspurn er ekki til staðar í dag. Stór ástæða fyrir velgengni Noregs í 

rafmagnsbílavæðingu er að þeir byrjuðu fyrr með fleiri aðgerðum og ívilnunum til dæmis 

ókeypis bílastæði og sérakgrein til þess að geta sloppið við umferð. Noregur er markaður sem 

bílaframleiðendur leitast eftir að prófa nýja rafmagnsbíla á af því að þeir eru þekktir fyrir að vera 

með „þroskaðan“ rafmagnsbílamarkað.  
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8. Umræða 

Síðustu ár hefur verið mikil vitundarvakning hvað varðar umhverfismál og hefur Ísland 

skuldbundið sig með undirskrift að Parísarsamkomulaginu um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir árið 2030. Í kjölfarið voru orkuskiptin samþykkt á Alþingi 

árið 2017 sem fela í sér markmið um að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum um 

40%. Eins og áður hefur komið fram hefur íslenski bílaflotinn verið að þróast hratt síðustu ár og 

sérstaklega ef litið er til nýrrar bifreiðatækni. Fremst þar í flokki eru ökutæki sem knúin eru af 

rafmagni en þau skiptast upp í hreina rafmagnsbíla, tengiltvinnbíla og tvinnbíla.  

Þá vaknar spurning um hvort að orkuskiptin hafi haft áhrif á þá hröðu þróun sem er 

raunin? Ef litið er til þeirra aðgerða sem stjórnvöld hafa gripið til í kjölfar lagasetningarinnar um 

bann við nýskráningu bensín- og dísilbíla til dæmis uppbyggingu innviða, gjöld af ökutækjum og 

hækkun kolefnisgjaldsins má einnig velta fyrir sér hvaða aðgerðir eru áhrifaríkastar til þess að 

fækka ökutækjum sem knúin eru af jarðefnaeldsneyti. Ísland er vissulega framarlega á 

heimsmælikvarða, þá sérstaklega í rafmagnsbílum þar sem þeir teljast líklegastir til þess að leysa 

sprengilshreyfibílana af hólmi. Þegar kemur að nýrri bifreiðatækni en mikilvægt er að skoða 

hverjar helstu hindranir það eru sem fylgja innleiðingunni og bera saman við sambærilegan 

markað, Noreg sem eru komnir lengst í heiminum með þróunina. Hér að neðan verður umræðan 

dregin saman sem hefur átt sér stað um viðfangsefnið og þau vandamál greind sem markaðurinn 

á Íslandi glímir við ásamt því að leiðrétta algengan misskilning sem hefur komið fram í 

umræðunni um þróun nýrrar bifreiðatækni á Íslandi. 

Ef við beinum okkar að umræðunni um það hvort orkuskiptin hafi haft áhrif á þróun 

bílaflotans var samrómur á meðal bílainnflytjenda eins og kom fram í viðtölunum hér að framan. 

Þeir töldu orkuskiptin sjálf ekki vera aðal atriðið í umbreytingu bílaflotans heldur framboðið vera 

lang stærsta áhrifaþáttinn og þær nýjungar sem væntanlegar eru á markað. Að mati Bjarna er 

Ísland ekki nógu stórt markaðssvæði til þess að hafa áhrif á ákvarðanatöku framleiðanda, Egill 

var því sammála og töluðu þeir um að ákvarðanir ESB um hámarks kolefnislosun seldra bíla vegi 

þyngst í að flýta orkuskiptum. Þar vísa þeir í CAFE (e. Corporate Average Fuel Economy) 

regluna sem er að snýr að því að minnka kolefnislosun frá fólksbifreiðum og frá árinu 2020 mun 

það gilda að meðal losun nýrra bíla megi ekki vera yfir 95 g af CO2/km og miklum sektum verði 

beitt ef þetta er óuppfyllt (Eurpean Union, European Commissions, e.d.). Gagngrýni hefur verið 
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um það að strjált byggðarlag Íslands setji strik í reikninginn og ekki sé verið að huga að öllu 

landinu heldur einungis höfuðborginni. Steingrímur telur orkuskiptin vera óraunhæf fyrir 

landsbyggðina og Friðbert var þar sammála um að þetta væri ennþá mikið höfuðborgarmál. 

 Það er þó vert að benda á að sölutölur sýna að mikil aukning hefur verið í sölu á 

rafmagnsbílum, en á fyrsta ársfjórðungi 2020 hafa bifreiðar knúnar af rafmagni verið mest seldar 

af öllum orkugjöfum á Íslandi (Samgöngustofa, 2020). Það er í samræmi við það sem Arnar 

nefnir en hann telur að við verðum flest komin á rafmagnsbíl fyrir árið 2030 þegar bannið tekur 

gildi. Sigurður Ingi og Guðmundur vilja meina að orkuskiptin séu sterk yfirlýsing sem fær fólk 

til þess að hugsa við kaup á bifreiðum og hafi einnig haft áhrif á viðhorf bílasala.  

  Þær stjórnvaldsaðgerðir sem hafa haft mest áhrif á fækkun ökutækja sem knúin eru af 

jarðefnaeldsneyti er að mati allra viðmælenda skattlagning. Þar nefna þeir bæði afnám 

vörugjalda sem tók gildi árið 2011 og afnám virðisaukaskatts sem tók gildi árið 2012, þetta er í 

samræmi við fyrrnefndar niðurstöður rannsókna frá Noregi. Það er augljóst að þessar ívilnanir 

hafa haft áhrif á framboð og eftirspurn bifreiða og gert rafmagnsbíla að álitlegri 

staðkvæmdarvöru bensín- og dísilbíla. Hafa skal þó í huga að lykilatriði fyrir eigendur 

rafmagnsbíla er aðgangur að hleðslustöðvum. Samrómur var um það að mikill skortur sé á 

hleðslustöðvum hérlendis og getur það haft áhrif víxlteygni á þann hátt að hún verður lægri og 

því verður rafmagnsbíllinn ekki jafn fýsilegur kostur og ef um nóg af hleðslustöðvum væri að 

ræða. Mikið samspil er því á milli verðpunktsins og fjölda hleðslustöðva þar sem það fylgir hvort 

á eftir öðru.  

Það er áhugaverður punktur sem Sigurður nefnir um það hvað muni gerast þegar ívilnanir 

af þessum toga verði ekki lengur til staðar og vistvænir bílar verði skattlagðir líkt og hefðbundin 

ökutæki en þau hafa lengst af verið stór skattsstofn hjá ríkinu. Þetta er dæmi um „tvöfaldan arð“ 

þar sem tekist hefur að minnka neikvæð ytri áhrif vegna vegasamgangna. Arnar bendir á að 

kostnaður af rafmagnsbílum sé hins vegar ekki jafn hár og á sprengihreyfilsbílum og því þurfi 

skattlagning vegasamgangna í framtíðinni ekki að vera jafn há. Sigurður og Guðmundur fullyrða 

að rafmagnsbíllinn þoli jafn háa skattlagningu eins og lagt er á sprengihreyfilsbíla í dag en þeir 

yrðu samt ódýrari í rekstri. Tvöfaldi arðurinn ætti því ekki að vera mikið vandamál fyrir íslensk 

stjórnvöld að því gefnu að skattlagningin taki mið af þeim skaða sem vegasamgöngur valda í 

raun.  



 38 

 Þegar kemur að því að meta hverjar helstu hindranir eru varðandi nýja bifreiðatækni eru 

nokkrir þættir sem vert er að hafa í huga. Þá fyrst og fremst gæði og ending þessara bíla 

samanborið við hefðbundna bensín- og dísilbíla. Einnig skiptir máli hvernig staðan er á markaði 

nýrra bíla og á eftirmarkaði, það er hvort eftirspurn sé til staðar eftir bæði nýjum og notuðum 

vistvænum bílum og hvort bílarnir falli mikið í verði. Að lokum ber að skoða hvernig þróun 

hleðslustöðva stendur og hversu auðvelt aðgengi er að þeim á Íslandi og þá sérstaklega þegar 

litið er til ferðamannaiðnaðarins.  

 Hvað varðar gæði og endingu hefur á síðustu árum reynst erfitt að segja til um þann þátt 

vegna þess hve stutt er síðan rafmagnsbíllinn ruddi sér til rúms og því hefur umræðan í 

samfélaginu vakið upp mýtur varðandi þessa þætti, eins og gefur að skilja þegar um nýja vöru er 

að ræða. Þrátt fyrir þetta þá tala allir bílainnflytjendur um í viðtölunum hér að ofan gæði og 

ending séu jafn mikil ef ekki betri samanborið við sprengihreyfilsbíla. Brynjar nefnir að 

bjartsýnustu spár hafi ræst í þessum efnum. Allir nefna þeir þó rafhlöðuna sjálfa og óvissuna sem 

henni fylgir en það hafa verið miklar vangaveltur varðandi hana með tilkomu rafbílsins, þar sem 

hún vegur hátt í verði bílsins. Það virðist þó ekki vera vandamál þar sem margra ára ábyrgðir á 

henni frá framleiðanda eru til staðar og rafhlöður hafa verið að endast vonum framar eins og 

Arnar nefnir og áður hefur komið fram eru kjöraðstæður fyrir líftíma rafhlaðna á Íslandi. Hekla 

bílaumboð hafði áhyggjur af rafhlöðunni en engar bilanir hafa komið upp sem ekki má rekja til 

mannavalda. Sigurður nefndi að honum finnist ekki vera búið að skoða förgunarkostnað 

rafhlöðunnar nógu vel en Sigurður Ingi og Guðmundur töluðu um að það væri ekki vandamál þar 

sem rafhlaðan sé 99% endurvinnanleg og stór markaður um allan heim fyrir notaðar rafhlöður sé 

fyrir hendi. Hvað varðar viðgerðarkostnað voru viðmælendur allir sammála um að hann væri 

mun lægri fyrir rafmagnsbíla vegna færri hreyfanlegra hluta en í sprengihreyfilsbílum og 

yfirgnæfandi líkur eru á því í framtíðinni og á komandi árum muni störfum fækka gífurlega 

innan þeirrar stéttar sem snýr að bíla viðgerðum og eðli þeirra breytast. 

 Sálfræðilegir þættir spila inn í áhuga fólks á því að fjárfesta í vistvænum bíl og getur 

reynst erfitt fyrir fólk að prófa eitthvað algjörlega nýtt á borð við rafmagnsbílinn. Eins og bæði 

Arnar og Bjarni nefna þá birtist þetta í formi „nýjungaótta“ en Íslendingar eru vanafastir eins og 

kom fram í viðtölum. Annað form af þessum nýjungaótta er „drægnikvíðinn“ en eins og Sigurði 

og Guðmundi finnst er þetta að miklu leyti í hausnum á fólki og þá sérstaklega þessar algengu 

mýtur eins og til dæmis með rafhlöðuna sem nefnd var hér að ofan. 
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Skiptar skoðanir eru varðandi eftirmarkaðinn en flestir voru þó á þeirri skoðun að ekki 

væri raunin sú að erfiðara hefði verið að selja notaða rafmagnsbíla hingað til. Líklegt er þó ef 

litið er til nýjustu sölutalna að eftirmarkaðurinn muni stækka hratt á næstu árum og framboð 

muni þá aukast mikið rétt eins og Arnar nefnir og þá muni myndast meiri reynsla til þess að 

skera úr um þetta. Drægni getur haft áhrif á það hversu erfitt getur reynst að selja notaðan 

rafmagnsbíl vegna þess hve hröð þróunin hefur verið á síðastliðnum árum. Steingrímur telur að 

neytendur kjósi frekar að kaupa nýjan rafmagnsbíl með lengri drægni og gæti þetta sett strik í 

reikninginn hjá eldri gerðum. 

 Stærsti óvissuþáttur rafmagnsbílavæðingar á Íslandi er aðstaða til hleðslu, það er eitthvað 

sem allir viðmælendur sammæltust um. Hleðslustöðvum er ábótavant, þörfin er mikil og mun 

hún einungis aukast á næstkomandi árum. Eins og staðan er í dag þá eru einungis um það bil 140 

hleðslustöðvar á Íslandi en einungis tæplega 80 af þeim eru utan höfuðborgarsvæðisins 

(Rafbílastöðin, e.d.). Friðbert tekur sem dæmi að til þess að greitt sé að keyra um landið, þá þurfi 

20 hleðslustöðvar á hverja 100 kílómetra á þjóðveginum, en til þess þyrfti samtals 260 

hleðslustöðvar, þeim þyrfti því að fjölga gífurlega utan höfuðborgarsvæðisins. Núverandi magn 

dugir einungis til þess að þjónusta almenningsmarkaðinn en ekki til þess að ná utan um 

bílaleigubíla, en um 30% af nýskráðum bifreiðum árið 2019 voru bílaleigubílar. 

Ferðamannaiðnaðurinn á því langt í land til þess að geta rafvæðst en árið 2019 komu um 2 

milljónir ferðamanna til landsins og má gera ráð fyrir því að stór hluti þeirra hafi nýtt sér 

bílaleigur (Ferðamálastofa, e.d.). Eins og Brynjar kom inn á þá vantar hleðslustöðvar á 

vinsælustu ferðamannastaði landsins og þá sérstaklega í Leifsstöð þar sem stór hluti 

bílaleiguflotans er geymdur. Eins er byggingar- og skipulagsreglugerðin um að skipulag 

nýbygginga geri ráð fyrir að hægt sé að setja upp hleðslustöðvar mjög mikilvægur þáttur í 

umræðunni til þess að fólk í fjölbýlishúsum hafi tækifæri til þess að hlaða heima fyrir. 

 Það eru því mikil tækifæri til þess að fjárfesta í framtíðinni, það er að segja að fjárfesta í 

hleðslustöðvum í dag þó svo að núverandi magn hleðslustöðva ráði við þá eftirspurn sem er til 

staðar í dag. Líkt og Sigurður Ingi og Guðmundur benda á getur reynst erfitt fyrir fyrirtæki að 

réttlæta fjárfestingar á hleðslustöðvum sem ekki verða í notkun fyrr en eftir nokkur ár þegar 

aukna eftirspurnin raungerist. Eins og Arnari finnst mikilvægt að ríkið styrki uppsetningu á 

hleðslustöðvum, þá er kjörið tækifæri fyrir ríkið til þess að réttlæta umræddar fjárfestingar í dag 

þegar sölutölur rafmagnsbíla eru í veldisvexti. Fjárfestingar myndu styðja við það að minnka 
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losun koltvíoxíðs sem er nákvæmlega það sem stjórnvöld hafa skrifað undir að framkvæma, með 

markmiðum sínum í Parísarsamningnum. 

 Ef markaðurinn á Íslandi og í Noregi eru bornir saman án þess þó að líta sérstaklega til 

kaupmáttar sem er vissulega hár í Noregi, þá kemur fljótt í ljós að ívilnanir beggja landa eru ekki 

ólíkar. Ívilnanir sem Noregur hefur notast við sem hvata eins og sérakgrein og fríðindi fyrir fólk 

sem ferðast með ferju er ekki hægt að yfirfæra yfir á íslenskan markað vegna mismunandi 

samgönguhátta landanna. Það má þó líta til þeirrar velgengni sem samkvæmt rannsóknum hafa 

hlotist af þess konar ívilnunum þegar ákveða á hvaða ívilnanir nota á sem hvata hérlendis (IEA, 

2018). Á Íslandi eru meiri ívilnanir fyrir tengiltvinnbíla þar sem þeir eru undanþegnir bæði 

innflutningsgjöldum og virðisaukaskatti á meðan í Noregi þarf að greiða virðisaukaskatt af þeim, 

eins og nefnt var fyrr í ritgerðinni. Flestir viðmælendur töluðu um að skattaumhverfið hafi haft 

mest áhrif og eiga þeir þá við það að Noregur hafi einfaldlega gert bensínbíla dýrari en 

rafmagnsbíla með innflutningsgjöldum. Eins og Úlfar nefndi þá varð raunin sú að í Noregi er 

galið að kaupa annað en rafmagnsbíl. Ríki og sveitarfélög hafa einnig komið sterk inn þegar 

kemur að uppbyggingu hleðslustöðva. Einnig virðist forskot Noregs vera fólgið í því að þeir 

byrjuðu snemma og eru því komnir með „þroskaðan“ rafmagnsbílamarkað og þar af leiðandi 

horfa framleiðendur mikið til þeirra með nýjar vörur. Eins og Steingrímur kemur inn á þá hefur 

Noregi ekki tekist vel við að rafvæða bílaleiguflotann sinn og eru Íslendingar lengst komnir í 

þeim efnum, í því eru tækifæri fólgin fyrir Ísland til þess að verða fyrirmyndar markaður þegar 

kemur að rafvæðingu bílaleiguflotans. Sérstaklega þar sem svo stóran hluta nýskráðra bíla á 

hverju ári má rekja til bílaleiga. Niðurstaðan á samanburði milli landanna liggur í hærri 

skattlagningu Noregs á hefðbundna sprengihreyfilsbíla. 

 Vörugjald af bifreiðum á Íslandi hafa verið og eru lág, sérstaklega á smábílum. Tökum 

dæmi um vörugjald á Toyota Yaris miðað við núverandi tölur. Bíllinn er með kolefnislosun upp 

á 95 g/km. Ef reiknað er vörugjald af bíl með slíka kolefnislosun er vörugjaldið einungis 1,5% af 

verði bílsins (notast er við jöfnu 1). Ef litið er á verð Toyota Yaris á Íslandi þá birtist þetta sem 

42 þúsund króna verðhækkun á slíkan bíl, gefið að bíllinn sé verðsettur á markaðsvirði (2,79 

milljónir). Þetta eru því ekki háar upphæðir og hækka þyrfti vörugjöld á sambærilega bíla, þ.e. 

smábíla verulega til þess að gera innleiðingu rafmagnsbíla á Íslandi hraðari. Nýjar tillögur um 

skattlagningu ökutækja eru í bígerð en ekki náðist í Umhverfis- og auðlindaráðuneytið til frekari 
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athugunar á stöðu þessa máls, en það er borðliggjandi að þetta er mikilvægur þáttur í því að gera 

vistvæna bíla samkeppnishæfari. 

 Í stóra samhenginu hefur Ísland ekki mikil völd á markaðinn í heild sinni þar sem við 

erum einungis um 340.000 manna þjóðfélag og mikið af utanaðkomandi þáttum sem hafa áhrif 

en eins og loftslagsaðgerðarsinninn Greta Thunberg fullyrðir þá er enginn of smár til þess að 

hafa áhrif. Hins vegar er ekki hægt að líta framhjá því að eftir að orkuskiptin voru samþykkt á 

Alþingi þá hefur sala vistvænna bíla aukist gífurlega sem sýnir að áhugi á meðal almennings er 

að aukast. Það er mikilvægt fyrir Ísland að skoða regluverk og aðgerðir sínar samhliða hinum 

norðurlöndunum en það er lítið því til fyrirstöðu að Ísland verði í fararbroddi á heimsvísu í 

þessum málum. Ísland hefur hreinustu orku í heiminum, sem er einstakt. Bruni olíu í 

vegasamgöngum er mikilvægasti hluti loftslagsmála á Íslandi. Með því að rafvæða samgöngur 

verður landið sjálfbærara og heildarkostnaður samgangna mun minnka til muna, einnig verður 

betri orkunýtni, það er að segja minni orkunotkun á hvern ekinn kílómetra og meira orkuöryggi 

þar sem sveiflur á heimsmarkaði olíuverðs koma til með að hafa minni áhrif á efnahaginn. Áhrif 

rafbílavæðingar verða því tvímælalaust þjóðhagslega hagkvæm eins og hitaveituvæðingin var á 

sínum tíma. Þó orkuskiptin séu kannski ekki aðal atriðið í þróun bílaflotans þá verða þau að 

teljast mikilvæg skilaboð til framtíðar.   

 Ekki má gleymast í umræðunni að flestir viðmælendur nefndu að þegar kemur að stærri 

bifreiðum eins og rútum, strætisvögnum eða flutningabílum, þá hefur frekar verið horft til 

orkugjafa líkt og vetnis eða metans, en líklegast er að þeir orkugjafar séu framtíðarlausn stærri 

bifreiða. Því má Ísland ekki líta eingöngu til rafmagns sem orkugjafa heldur vera opið fyrir því 

að verða á allan hátt fjölorkusamfélag sem nýtir allar auðlindir á sem hagkvæmastan hátt.  

Aðgerðir stjórnvalda á borð við að styrkingu innviða og ívilnanir til dæmis í formi 

afsláttar virðisaukaskatts og vörugjalds fyrir vistvæna bíla hafa verið að skila árangri. Til þess að 

flýta fyrir orkuskiptum þurfa stjórnvöld að auka fjárfestingar á hleðslustöðvum um landið til 

muna og hækka vörugjöld á bensín- og dísilbifreiðar.   
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9. Lokaorð 

Orkuskiptin hafa verið mikið í umræðunni og þar hafa komið fjölmörg sjónarhorn 

hagsmunaaðila í samfélaginu. Erfitt er þó að finna haldbær rök fyrir því að orkuskiptin ættu ekki 

að eiga sér stað, ávinningur sem skapast með aðgerðum sem þessum vegur hærra en mótrök fyrir 

aðgerðum og eru mikilvægur hluti í vegferð að ná markmiðum Parísarsamningsins. Stjórnvöld 

settu fram aðgerðaráætlun árið 2018 sem nær til ársins 2030, til þess að styðja við orkuskiptin. 

Árangur og framvinda þessara aðgerða er ábótavant og hafa engar niðurstöður 

árangursmælikvarða verið kynntar opinberlega. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikilvægur 

hluti þess að flýta fyrir orkuskiptum felur í sér að auka fjárfestingar hleðslustöðva og hækka 

vörugjöld bifreiða sem knúnar eru af jarðefnaeldsneyti. Opinber stuðningur er mikilvægur og því 

spilar ríkið og sveitarfélögin stóran þátt í þessum aðgerðum.  

Óhjákvæmilegt er að minnast á stöðuna sem ríkir í heiminum þegar þessi ritgerð er 

skrifuð og hver áhrifin af ástandinu sem er í gangi gæti haft á þróunina í átt að aukningu hlutfalls 

innlendra endurnýjanlegra orkugjafa. Það er ljóst að aðgerðir sem felast í aðgerðarpökkum 

ríkisstjórnarinnar eigi eftir að fela í sér mikinn kostnað fyrir ríkið en eru þær aðgerðir í forgangi 

til þess að tryggja að hagkerfið eigi ekki undir jafn þungt hökk að sækja vegna heimsfaraldursins. 

Möguleiki er á því að þessar fordæmalausu aðstæður eigi eftir að hægja á ofangreindum 

aðgerðum til þess að flýta fyrir orkuskiptum en það mun tíminn einn leiða í ljós. 

Þessi ritgerð mun ekki að fullu varpa ljósi á þá fjölmörgu þætti sem munu koma til með 

að hafa áhrif á orkuskiptin í heild sinni. Ekki var fjallað ítarlega um innviði fyrir rafhjól, reiðhjól, 

eflingu almenningssamgangna og deilihagkerfis í samgöngum. Það eru þættir sem eru engu að 

síður mikilvægir í þessu samhengi og vert er að skoða nánar. Einblínt var á samgöngur en ljóst er 

að aðrir þættir sem eru á beinni ábyrgð íslenskra stjórnvalda hafa líka áhrif varðandi markmið 

Parísarsamningsins, þar má helst nefna sjávarútveg, iðnað, og landbúnað. Niðurstöður eru engu 

að síður ágætis innlegg í umræðuna um orkuskiptin og geta hugsanlega gefið einhverjum 

hugmyndir að frekari rannsóknum. 

Að mati rannsakenda gætu næstu skref rannsókna á þessu viðfangsefni legið í því að 

greina með útreikningum hver fjárhagslegur og samfélagslegur ávinningur vegna neikvæðra ytri 

áhrifa, gjaldeyrissparnaðar og minnkun heildarkostnaðar samgangna yrði samanborið við þá 
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kostnaðarliði sem hægt verður að tengja með beinum eða óbeinum hætti við orkuskiptin á borð 

við fjárfestingar hleðslustöðva og skattaívilnanir. 
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Viðauki A – Viðtalsrammi 

 

1. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur þróun bílaflotans á Íslandi á næstu árum með tilliti til nýrrar 

bifreiðatækni? Hver er framtíðarsýn ykkar í þessum málum? 

 

2. Haldið þið að „Orkuskiptin“ (Bann á nýskráning bensín og dísil bíla árið 2030) muni hafa 

áhrif á eftirspurn eftir rafbílum eða öðrum vistvænum bílum á komandi árum? Hvað með 

framboðið? 

 

3. Hefur áhugi fólks almennt verið að aukast eftir bílum sem eru ekki knúnir af 

jarðefnaeldsneyti? 

 

4. Hvaða aðgerðir stjórnvalda teljið þið að hafi mest áhrif á fækkun bíla sem eru knúnir af 

jarðefnaeldsneyti? 

 

5. Hvað haldið þið að sé helsta fyrirstaða fyrir því að fólk kaupi rafmagnsbíl á Íslandi? 

 

6. Hvernig eru gæði og ending rafmagnsbíla og annarra vistvænna bíla samanborið við 

hefðbundna bensín og dísil bíla? 

 

7. Veistu till þess að það gæti verið erfiðara eða gætiru séð fyrir þér að það verðir erfiðara 

að selja notaða rafmagnsbíla frekar heldur en bensín og dísil bíla? 

 

8. Hvernig er viðgerðarþjónusta og kostnaður hennar fyrir rafmagnsbíla samanborið fyrir 

bensín og dísil bíla?  

 

9. Finnst þér vera nógu margar hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla eins og er á Íslandi ef litið 

er einnig til ferðamannabransans? 

 

10. Hverjar eru helstu ástæður afhverju fólk kaupir rafmagnsbíla á Íslandi (er það vegna 

gæða eða umhverfismála)? 
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11. Hverjar telur þú vera helstu ástæður þess að Noregur er kominn mun lengra en flest önnur 

lönd þegar kemur að rafmagnsbílavæðingu? 
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