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Svar på Nordisk Råds rekommendasjon Rek. 14/2017 - Felles nordisk 
database for fyllestasjoner 

På Nordisk Råds septembermøte i 2017 ble det besluttet syv nye rekommendasjoner. Tre av 

rekommendasjonene er rettet til de nordiske regjeringene. En av disse er Rek. 14/2017 om 

en felles nordisk database for fyllestasjoner, ordlyden er: "Nordisk råd rekommenderer 

Norges regjering å i samarbeid med de øvrige nordiske lands regjeringer, utvide NOBIL-

databasen til å dekke fyllestasjoner for andre nullutslippsbærere."  Vedlegget gir en bakgrunn 

for denne rekommendasjonen. 

 

I samsvar med vanlig praksis er det formannskapet som har ansvaret for å koordinere 

svarene på de rekommendasjonene som rettes til de nordiske lands regjeringer. Norge har 

formannskapet i 2017, noe som innebærer at Norge koordinerer de nordiske regjeringers 

svar. I samarbeid med Olje- og energidepartementet har Samferdselsdepartementet 

utarbeidet følgende forslag til svar på rekommendasjonen. Svaret er klarert med de andre 

nordiske lands regjeringer. 

 

Svar: 

NOBIL ble opprettet for å unngå at informasjon om hvor man kan lade elbil blir fragmentert. 

Informasjonen i databasen er tilgjengelig for alle som ønsker å lage informasjonstjenester om 

hvor man kan finne ladestasjoner. 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 

databasen. 

 

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 rapportere 

Utenriksdepartementet 

Postboks 8114 Dep 

0032 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

15/3549-31 

Dato 

22.januar 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

inn informasjon om ladestasjoner. Dagens database får innrapportert informasjon 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 infrastruktur for 

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

biogass og hydrogenfyllestasjoner i NOBIL-databasen og vil tilrettelegge 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 databasen også 

etter en utvidelse. 

 

Rekommendasjonen anses å være oppfylt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Per-Andre Torper (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Arnhild Wartiainen 

seniorrådgiver 
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