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Utvalget for et bærekraftig Nordens betenkning over meddelelse 

 Felles nordisk database for fyllestasjoner 

Forslag til beslutt 

Utvalget for et bærekraftig Norden foreslår, at 

Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser rek. 14/2017 Felles nordisk 

database for fyllestasjoner som ferdigbehandlet for rådets del 

Bakgrunn 

På sesjonen i Helsingfors vedtok Nordisk råd, med utgangspunkt i et forslag fra Den 

sosialdemokratiske gruppen, Nordisk råd rekommanderer Norges regjering:  

 
å i samarbeid med de øvrige nordiske lands regjeringer, utvide NOBIL-databasen 
til å dekke fyllestasjoner for andre nullutslipps-energibærere  
 

En meddelelse (svar) fra regjeringene og Nordisk ministerråd ble behandlet på utval-

gets aprilmøte. Utvalget konkluderte at rekommandasjonen skal vurderes som fer-

digbehandlet og ga sekretariatet i oppdrag å skrive et forslag til betenkning over 

meddelelsen. Utvalget noterte at det kan bli behov for å følge opp på saken på et se-

nere tidspunkt, til eksempel ved å stille spørsmål til regjeringene. 

Sammenfatning  

I forhold til rek. 14/2017 noterer utvalget med tilfredshet at den norske regjering sva-

rer positivt på rekommandasjonen å utvide NOBIL-databasen til å dekke fyllestasjo-

ner for andre nullutslipp-energibærere og at andre land, inklusive Danmark og Island, 

er invitert til å bli med i databasen.  

 

Meddelelse fra Norges regjering er at NOBIL ble opprettet for å unngå at informasjon 

om hvor man kan lade elbil blir fragmentert. Informasjonen i databasen er tilgjenge-

lig for alle som ønsker å lage informasjonstjenester om hvor man kan finne ladestas-

joner. Ladestasjonene som legges inn i NOBIL må være offentlig tilgjengelige. I dag 

er NOBIL kun tilrettelagt for ladestasjoner for elbil. Teknisk er det med få grep mulig 

å tilrettelegge for annen nullutslippsinfrastruktur basert på dagens oppsett av data-
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basen. 

 

Innrapportering av informasjon om den enkelte ladestasjon er desentralisert og ikke 

geografisk avgrenset til Norge. Det er lagt til rette for at aktører i andre land kan rap-

portere inn informasjon om ladestasjoner. Dagens database får innrapportert infor-

masjon om ladestasjoner i Sverige og Finland i tillegg til Norge. Dersom databasen 

teknisk tilrettelegges for andre typer infrastruktur vil innrapportering kunne skje på 

samme måte som for ladestasjoner i dag. 

 

Enova SF eier NOBIL-databasen. I slutten av mai 2016 ble det lyst ut ny driftsavtale 

for databasen og Norsk Elbilforening ble valgt som leverandør. Leverandøren skal 

være ansvarlig for forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av NOBIL. Avtalen har 

varighet på 2 år og kan forlenges med 1 + 1 år. 

 

Enova opplyser at de har vurdert å utvide databasen til også å omfatte annen infra-

struktur for klimavennlige drivstoff. Enova mener at det vil være fornuftig å inkludere 

fyllestasjoner for biogass og hydrogenfyllestasjoner i NOBIL-databasen og vil tilret-

telegge databasen for dette.  

Utvidelsen av NOBIL vil finansieres gjennom den nåværende avtalen mellom Enova 

og Norsk elbilforening. Det vil være Elbilforeningen som drifter og vedlikeholder da-

tabasen også etter en utvidelse. 

 

Rekommendasjonen anses å være oppfylt. 

Utvalgets synspunkter 

Holdbarhetsutvalget noterer med tilfredshet at den norske regjering svarer positivt 

på rekommandasjonen å utvide NOBIL-databasen til å dekke fyllestasjoner for andre 

nullutslipp-energibærere og at andre land, inklusive Danmark og Island, er invitert til 

å bli med i databasen. Rekommandasjonen anses derfor oppfylt. 

 

 

Nuuk, 13. september 2018 

Angelika Bengtsson (SD) 

Christian Poll (ALT) 

Eva Biaudet (sv) 

Heidi Greni (Sp) 

Ingalill Olsen (A) 

Jan Erik Messmann (DF) 

Kari Kulmala (blå) 

Karin Gaardsted (S) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Lars Tysklind (L) 

Laura Tàunâjik (S) 

Pauli Trond Petersen (T) 

Stina Bergström (MP) 

Susanna Koski (saml) 

Suzanne Svensson (S) 

Thomas Finnborg (M) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

Villum Christensen (LA) 

 


