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Utvalget for et bærekraftig Nordens betenkning over 

Medlemsforslag 

om samarbeid om utbygging av energistasjoner 

 

Forslag 

Utvalget for et bærekraftig Norden foreslår at 

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 

 

Nordisk råd rekommanderer Danmarks og Islands regjering 

å inngå i avtale med Norge, Finland og Sverige om samarbeid for registrering 

av fyllestasjoner for nullutslippsbiler i NOBIL-databanken 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å ta initiativ til prosjekt som understøtter utvikling og samordning av nasjo-

nale planer og finansiering ved utbygging av fyllestasjoner til nullutslippsbiler 

langs hovedveier, som forbinder de nordiske land 

 

å igangsette en utredning av om og i så fall hvordan de nordiske land kan ha 

nytte av å samarbeide om å utvikle felles nordisk modell/standard for elekt-

roniske ladestasjoner for hurtig ladning av de transportmidler, som ikke er el-

biler (skip, ferjer, øvrige biler, lastebiler, busser) med sikte på et bredere eu-

ropeisk samarbeid 

Bakgrunn 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at Nordisk råd rekommanderer Nordisk mi-

nisterråd; a) å kartlegge, hvilke tiltak de enkelte land har iverksatt eller planlegger å 

iverksette for å få ned utslipp fra transportsektoren, herunder avgiftspolitikken, for å 

inspirere hverandre; b) å kartlegge, hvor og hva slags fyllestasjoner for nullutslippsbi-

ler (dvs. el-biler, hydrogen, eventuelt andre teknologier), som finnes i dag i de nor-

diske land, og lage en oversikt som kan offentliggjøres for dette; c) å ta initiativ til et 

prosjekt for 2017 og 2018, der hvert land bidrar med midler til utbygging av fyllestas-
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joner til nullutslippsbiler langs hovedveier i sine land (ladestasjoner/energistasjoner); 

d) å utvikle en felles nordisk modell/standard for elektroniske lade-stasjoner for hur-

tig ladning av ulike transportmidler (skip, ferjer, biler, lastebiler, busser) med sikte på 

et bredere europeisk samarbeid, slik Nordisk Råds energigruppe foreslår i rapporten 

”Grønn energi i Norden”. 

 

Som bakgrunn for forslaget forklares at transport utgjør omlag 30 % av klimagassut-

slippene i Norden. En viktig oppfølging av Paris-avtalen fra 2015 er tiltak, som kan 

redusere utslippene fra denne sektoren. Å fremme produksjon og bruk av nullut-

slippsbiler er et slikt tiltak, som vi i Norden kan bidra til sammen. Rammebetingelse-

ne for nullutslippsbiler er forskjellige i de nordiske landene, og det er ikke nødvendig-

vis et mål for oss å harmonisere disse, men kanskje heller motiveres og lære av hver-

andre og koordinere felles tiltak. Hvis de nordiske land vil fremme produksjon, kjøp 

og bruk av nullutslippsbiler i Norden er det viktig å sørge for at bileierne har trygghet 

for, at det finnes fyllestasjoner i de nordiske landene.  

 

Nordisk råd har ikke tidligere behandlet forslag om samarbeid om ladestasjoner. I 

2012 vedtok Rådet en rekommandasjon om bl.a. å utarbeide en felles nordisk strate-

gi for arbeidet med utvikling og investeringer i transportinfrastruktur på sjø og land 

av felles nordisk interesse. Derimot har samarbeidet om nullutslippsbiler vært på 

Nordisk ministerråds dagsorden. I rapport herom i 20141 står «a fully established da-

tabase was implemented in part of the Nordic region, and setup to the NOBIL-

database».  

 

Databasen NOBIL ble opprinnelig etablert av Transnova, som var en del av Statens 

vegvesen i Norge og er i dag overtatt av ENOVA2, som finansierer driften.  NOBIL er 

en ren database for registrering av ladestasjoner for ladbare biler (EV og PHEV).  Det 

er en åpen database hvor man kan registrere alle typer ladestasjoner, antall ladere, 

standarder og hvor de er lokalisert. Ifølge Norges Vegvesen vil databasen på enkelt 

sett kunne utvides til også å registrere og vise infrastruktur for andre energibærere 

enn elektrisitet, til eksempel for hydrogenfyllestasjoner. Vegvesenet i Norge har opp-

lyst at det i dag foreligger avtaler med Finland og Sverige om å anvende databasen 

for registrering av data og benytte den til å vise hvor lade-infrastruktur finnes.  Lade-

stasjoner AS i Norge3 har laget karttjenester for å vise tilgjengelige ladestasjoner. 

Med en APP kan man finne ladestasjoner for elbiler i Norge og Finland, mange i Sve-

rige og noen i Danmark.  

 

 

 

 

                                                                    
1 Se side 23 i rapporten: Energy and Transport, Key results and recommendations, Nordic Council of Ministers 2014 . 

2 Enova er et statlig foretak som ble opprettet av Stortinget i 2001 med det oppdrag å være en pådriver mot lavutslippssamfunnet. 

3
 http://www.ladestasjoner.no/nedlasting/mobil  
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Høring 

Forslaget har ikke vært til høring, men sekretariatet har både kontaktet Nordisk 

energiforsking og Norges vegvesen i forbindelse med behandlingen av saken. Videre 

er det stilt spørsmål til de respektive regjeringer for å belyse forholdene som de er i 

dag. 

 

Utvalgets synspunkter 

Utvalget ønsker å understreke at forslaget er rettet mot nullutslipps-energibærere 

generelt, som kan anvendes innenfor transport. 

 

Første at-sats 

Ifølge forslagets første at-sats etterlyses en kartlegging av hvilke tiltak de enkelte 

land har iverksatt eller planlegger å iverksette for å få ned utslipp fra transportsekto-

ren, herunder avgiftspolitikken. En undersøkelse av aktiviteter under Nordisk minis-

terråd viser at det er gjennomført eller er ved å bli gjennomført flere analyser og un-

dersøkelser av de nordiske lands styremidler for å fremme fossilfri transport. Bl.a. ut-

gir Nordisk ministerråd regelmessig rapporten “The Use of Economic Instruments in 

Nordic Environment Policy”. Videre er det utkommet en ny rapport våren 2017; Recent 

developments in CO2 emissions from passenger cars in the Nordic countries and po-

tential economic incentives to regulate them. Rapportene gir i en viss grad det over-

blikk over styremidler innenfor transport som første at-sats setter fokus på. Flere 

rapporter er under forberedelse bl.a. om deløkonomien og transport og om avgifter 

på vei og godstransport. Utvalget mener derfor at forslagets første at-sats allerede er 

rimelig vel dekket, og at det derfor ikke er noen grunn til å anbefale ytterligere tiltak.  

 

Annen at-sats 

Som det fremgår ovenfor er mye allerede på plass for å kunne ha en nordisk oversikt 

over fyllestasjoner for nullutslippsbiler og etablere tjenester for gode brukertjenes-

ter. Dersom Danmark også ble med i NOBIL-samarbeidet, ville Norden langt på vei 

være samlet i en felles database. Det vil gi muligheter for en god nordisk modell og 

bidra til enkel kjøring med nullutslippsbiler mellom landene. Utvalget ser ikke behov 

for den ytterligere kartlegging som etterlyses i medlemsforslaget, men anbefaler at 

de respektive land inngår avtale med Norge om bruk av databasen, og at databasen 

utvides til å dekke nullutslipps-energibærere generelt. Utvalget foreslår derfor at at-

satsen endres til å rekommandere: 

 

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

databasen til å dekke fyllestasjoner for andre nullutslipps-energibærere. 

 

 Regjeringen i Danmark og Island, inngår i avtale med Norge, Finland og Sverige om 

samarbeid for registrering av fyllestasjoner for nullutslippsbiler i NOBIL-databanken. 
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Tredje at-sats 

I følge forslagets tredje at-sats, skal det tas initiativ til et prosjekt for 2017 og 2018, 

der hvert land bidrar med midler til utbygging av fyllestasjoner til nullutslippsbiler 

langs hovedveier i sine land (ladestasjoner/energistasjoner). For å forberede behand-

lingen av forslaget i utvalget er det stilt spørsmål til regjeringene i Norden om fore-

liggende planer for utbygging av energistasjoner for veitransport og sjøtransport, 

som har som formål å fremme nullutslippsteknologier. Av svarene fra regjeringene 

fremgår at det er politisk fokus på utfordringen i alle land. I forhold til ladestasjoner 

(ladepunkter) fremgår bl.a. følgende: 

 

Finland har tatt fram en handlingsplan og infrastrukturplan for alternativ brensel med 

mål om 2.000 ladestasjoner i 2020 og 25.000 i 2030. Man følger EU-standarder, og vil 

i størst mulig grad bygge på markedsvilkår. Regjering gir uttrykk for at nordisk sam-

arbeid er nyttig, og i lys av den hurtige tekniske utviklingen kan det bli aktuelt med 

særlige nordiske tiltak. 

 

Regjeringen i Island støtter kommuner og bedrifter rundt i landet ved oppbygningen 

av ladestasjoner for el-biler. Det er også planer om å styrke infrastruktur for anven-

delse av fornybar energi i havnene. Man anvender EU-standarder. I forhold til havne-

ne mener regjeringen at det kunne bli aktuelt med en nordisk standard. 

 

Regjeringen i Sverige støtter utbyggingen av ladestasjoner for elbiler for å dekke hele 

landet i følge en plan som gjelder til 2020. 

Regjeringen i Norge har støttet utbygging av et nettverk, som i dag består av knapt 

9.000 elektriske ladepunkter.  

 

I lys av ovenstående kan det konstateres at de enkelte nordiske land er kommet godt 

i gang med å utvikle og gjennomføre planer om ladepunkter for el-biler. Derimot 

fremgår det ikke av svarene hva det foreligger av planer om utbygging av fyllestasjo-

ner for andre former for nullutslipps-energibærere generelt til nullutslippsbiler, som 

til eksempel hydrogen. Videre fremgår det ikke av svarene fra de nasjonale regje-

ringer om det foregår en samordning i forhold til hovedveier, som forbinder Norge og 

Sverige, Danmark og Sverige samt Finland og Norge. Det kan være et hinder for ut-

viklingen av nullutslippsbiler, hvis de pga. manglende harmonisering ikke kan anven-

des på begge sidere av de nordiske lands grenser. Derfor foreslår utvalget at:  

 

 Nordisk ministerråd tar initiativ til et prosjekt som understøtter utvikling og samordning 

av nasjonale planer og finansiering ved utbygging av fyllestasjoner til nullutslippsbiler 

langs hovedveier som forbinder de nordiske land.   

 

Fjerde at-sats 

Ifølge forslagets fjerde at-sats skal det utvikles en felles nordisk modell/standard for 

elektroniske ladestasjoner for hurtig lading av ulike transportmidler (skip, ferjer, bi-

ler, lastebiler, busser) med sikte på et bredere europeisk samarbeid, slik Nordisk Råds 

energigruppe foreslår i rapporten ”Grønn energi i Norden”. Av svare fra de nordiske 
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lands regjeringer til Nordisk råds spørsmål fremgår, at hva angår el-fyllestasjoner for 

el-biler, tas det utgangspunkt i EU standard. Men nordisk samarbeid vil kunne være 

aktuelt for utviklingen av standard for andre transportmidler som skip, ferjer, lastebi-

ler og busser. Derfor foreslår utvalget at: 

 

 Nordisk ministerråd igangsetter en utredning av om og i så fall hvordan de nordiske land 

kan ha nytte av å samarbeide om å utvikle felles nordisk modell/ standard for elektro-

niske ladestasjoner for hurtig ladning av de transportmidler, som ikke er el-biler (skip, 

ferjer, øvrige biler, lastebiler, busser) med sikte på et bredere europeisk. 

 

 

Helsingborg, 27. juni 2017 

Hanna Kosonen (cent), Formand 

Jan Lindholm (MP) 
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Ove Bernt Trellevik (H) 

Staffan Danielsson (C) 

Susanna Koski (saml) 

Suzanne Svensson (S) 

Thomas Finnborg (M) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj. 

 

 


