
Salget av tunge hybridbiler tar av – det får
Elbilforeningen til å protestere

ANNONSE

Volvo XC90. Denne er attpå til selvkjørende. FOTO: REUTERS / AARON JOSEFCZYK
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«Klimasminkede» SUV’er ruver ikke bare på veien. Nå ruver de også i elbilstatistikken,
til Elbilforeningens fortvilelse.

Hittil i år er det solgt 567 hybrid-SUV’er av typen Volvo XC90. På samme tid i fjor var
det solgt 186.

– Nesten annenhver bil som selges nå fortjener ikke de avgiftsfordelene de får, hevder
generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Foreningen har satt en grense på 50 km rekkevidde, og setter et «ikke godkjent»-
merke på 4,5 av ti biler som er solgt hittil i år.

Volvo XC90 kommer øverst på «ikke godkjent-listen». På listen havner også BMWs 2-
serie, selv om dette er en kompakt flerbruksbil. Hittil i år er det solgt 345 slike, mot 42
på samme tid i fjor.

Elbil-salget spenner bein på biodrivstoff-satsingen

Elbilforeningen: Folk er nesten dumme om de ikke kjøper verstingbilene

Det er «verstingbilene» som nå kommer spesielt godt ut. Ved nyttår ble det innført flere
avgiftsendringer, blant annet ble vektfradraget økt fra 15 til 26 prosent, og hensynet til
hestekrefter falt bort.

– Det betyr at folk nesten er dumme hvis de ikke kjøper disse bilene. Er du en av dem
som kjører langt kan du nå få en fancy bil, samtidig som du opplever at du oppriktig
gir et godt bidrag til bedre miljø. Men for det totale utslippet fra biler er dette veldig
urovekkende, sier hun.

Bu minner om vinteren i Norge: Har du en ladbar hydbrid som i utgangspunktet har
liten rekkevidde, blir denne halvert på vinterstid.

– I praksis blir det liten kjøring på elektrisitet, og de tunge "klimasminkede» bilene
slipper ut langt mer enn det folk tror, sier Bu.
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– Er det en risiko for at dere kan bli for rigide, slik at ingenting er godt nok?

– Hadde vi vært rigide hadde vi sagt at det bare skulle selges rene elbiler. Men vi må
skille mellom de gode og de dårlige hybridene, der de siste får ufortjente miljørabatter.
Utviklingen nå gjør at politikerne må rydde opp i dette i revidert budsjett i vår, sier Bu.

Andreas Skogstrand Kristensen vurderer å kjøpe elbilen i3 hos BMW på Skøyen i Oslo. Selger er Jørgen A. T. Ellingsen.
FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Legger skylden på Venstre

Dette er argumentene Elbilforeningen har samlet om nybilsalget:

De «dårlige hybridene», selger nå veldig godt i Norge. De får store fordeler uten at
de gir miljøgevinst.

For det totale utslippet fra biler er dette veldig urovekkende. Christina
Bu, Elbilforeningen
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Det var Venstre som fikk innført økt vektfradrag fra 15 til 26 prosent for plugin-
hybrider i 2016-budsjettet.
Nesten halvparten av hybridsalget har høye utslipp, på grunn av vekten og fordi de
har liten elektrisk rekkevidde.
Foreningen har stipulert en grense på 50 km rekkevidde for å skille de gode fra de
dårlige. De åtte modellene som har akseptabel rekkevidde utgjør 55,5 prosent av
markedet.
Vi vet at bilene har høyere reelle utslipp og kortere rekkevidde enn det som er
oppgitt som testresultater.

Borettslag med elbil-lading til alle

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. FOTO: OLAV OLSEN

Slik svarer politikerne

– Det er vel bedre at folk kjøper plugin SUV enn at de kjøper konvensjonelle SUV’er,
sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en kort kommentar.

Venstre er langt på vei enige med elbilforeningen:

– Vi mener at ladbare hybriders avgifter skal differensieres på rekkevidde i enda større
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Biodrivstoff-bransjen er ikke bekymret for elbil-økning

Miljødirektoratet:
Biodrivstoff
gir
utslippsreduksjoner

Politikerne vil
satse stort på
biodrivstoff.
Men
elbilsalget
gjør at
behovet er
kraftig
redusert.

grad enn i dag. Vedtaket om salg av kun nullutslippsbiler fra 2025 står fast. Elbilsalget
er stabilt på et rekordhøyt nivå. Dersom elbilen blir billigere enn de fossile alternativene
før det vil vi kunne få hundre prosents salg av nullutslippsbiler før dette, sier Abid Raja.

SV: Ni av ti biler skal ha nullutslipp i 2021

Stortinget ble i fjor vår enige om en ambisjon om at nybilsalget fra 2025 i sin helhet
skal være såkalte nullutslippsbiler. Under helgens landsmøte vil SV gå lenger:

- Vi vil vedta en ambisjon om at åtte eller ni nye biler skal være nullutslippsbiler
allerede i 2021, sier Heikki Holmås.

SV mener engangsavgiften er nøkkelen til suksess for nullutslippsbiler.

Bioeventyret
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–
Klimaavtalen
er død om
avskogingen
fortsetter

Ingen ville ha
storstilt
biosatsing.
Likevel ble det
resultatet.

Volvo bygget
syv helt like
lastebiler for
å teste syv
miljøvennlige
drivstofftyper.
Her er det de
fant ut.

Politikerne
må stille seg
ett spørsmål
før de
innfører
inngripende
klimatiltak:
Virker det?

Minst
470.000 biler
tåler ikke
bensinen
Stortinget har
vedtatt å
innføre
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Kommentarfeltet er stengt.
Kommentarfeltet er åpent mandag til fredag kl. 06:30–24, og lørdag til søndag kl. 08:30–24.i

Terje Olsen
for 8 timer siden

9 av 10 biler med nullutslipp innen 2021. Hva med bompenger til veiutbygging?

4 Anbefaler

Øystein Fløtten
↳ Terje Olsen for 8 timer siden

Bompenger blir gradvis uavhengig av utslipp.

Anbefal
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Følg trafikken
og været
direkte

Morsom – til
å være jente

Sykepleiere
plages av
rusede eldre

Hverdagen
var fylt med
tvangstanker.
Så fikk Stine
(15) tilbud om
en firedagers
kur.

2 kommentarer

Kommentarfeltet er stengt.
Kommentarfeltet er åpent mandag til fredag kl. 06:30–24, og lørdag til søndag kl. 08:30–24.i
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UKENS BOLIGER

Torgny Segerstedtsvei 10
 

Øvre Sædalsvegen 151-157
4.400.000 - 4.400.000,-

Øvre Sædalsvegen 203-207
5.200.000 - 5.300.000,-

UKENS BOLIGER

C. Sundts gate 57
47m² 3.200.000,-

Hans Tanks gate 15
61m² 3.400.000,-

Utslåttena 6
124m²

ANBEFALT
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Stine (15) måtte vaske seg i to timer hver kveld. Så fikk hun tilbud
om en ny norsk lynkur.

Orlov reddet uavgjort for Brann mot FKH og Huseklepp rett før
slutt

Sykepleiere plages av rusede eldre

SISTE FRA INNENRIKS

http://www.bt.no/amagasinet/Hverdagen-var-fylt-med-tvangstanker-Sa-fikk-Stine-15-tilbud-om-en-firedagers-kur-331887b.html?r=1
http://www.bt.no/100Sport/fotball/Orlov-reddet-uavgjort-for-Brann-mot-FKH-og-Huseklepp-rett-for-slutt-232355b.html?r=1
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Sykepleiere-plages-av-rusede-eldre-331996b.html?r=5
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Solvik-Olsen-garanterer-avislevering-pa-lordag-331988b.html?r=5


Solvik-Olsen
garanterer
avislevering
på lørdag

– Pinlig for
regjeringen

Biodrivstoff-
bransjen er
ikke bekymret
for elbil-
økning

SV deler opp i
mannsmøte
og
kvinnemøte

Miljødirektoratet:
Biodrivstoff
gir
utslippsreduksjoner

Hurtigruten
skaper
milliard-
ringvirkninger

Gymlærer siktet for vold mot barneskoleelev
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nyhetsweb@bt.no
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Krinkelkroken 1, Postboks 7240
5020 Bergen

TIPS OSS

SMS / MMS: 2211
Tipstelefon: 02211
Epost: 2211@bt.no
Send oss bilder og video: 2211.no

Bergens Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
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