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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um 

samstarf um fjölgun eldsneytisstöðva 

Tillaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að kortleggja, hvaða aðgerðum löndin hafa hrint í framkvæmd eða 

ráðgera að hrinda í framkvæmd til að draga úr losun frá 

samgöngum, þar á meðal gjaldastefnu, til að veita hvert öðru 

hvatningu 

 

að kortleggja, hvar og hvers konar áfyllingarstöðvar fyrir bifreiðar 

án losunar koltvísýrings (þ.e.a.s. rafbifreiðar, vetnisbifreiðar, 

hugsanlega aðra tækni), má finna á Norðurlöndunum í dag og 

útbúa yfirlit yfir þær sem síðan má birta 

 

að eiga frumkvæði að verkefni árin 2017 og 2018, þar sem hvert 

landanna leggur fram fjármagn til fjölgunar áfyllingarstöðva, fyrir 

bifreiðar sem losa ekki koltvísýring, meðfram þjóðvegum landa 

sinna (hleðslustöðvar/eldsneytisstöðvar) 

 

að þróa sameiginlegt norrænt líkan/norrænan staðal fyrir 

rafhleðslustöðvar til hraðhleðslu ólíkra samgöngutækja (skipa, 

ferja, bifreiða, vörubifreiða, hópferðabifreiða) með víðtækara 

evrópskt samstarf fyrir augum, eins og orkuhópur Norðurlandaráðs 

leggur til í skýrslunni um græna orku „Grønn energi i Norden“ 

Aðdragandi 

Samgöngur eru ábyrgar fyrir um það bil 30% allrar losunar 

gróðurhúsalofttegunda á Norðurlöndum. Mikilvæg eftirfylgni 

Parísarsamkomulagsins frá 2015 eru aðgerðir, sem geta dregið úr losun 

frá samgöngum. Að styðja við framleiðslu og notkun bifreiða sem losa 

ekki koltvísýring er aðgerð, sem við á Norðurlöndum getum 

stutt. Rammaskilyrði bifreiða án losunar koltvísýrings eru ólík á 

Norðurlöndunum og það er ekki endilega markmið okkar að samræma 
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þau, en kannski fremur að hljóta hvatningu og læra hvert af öðru og 

samræma sameiginlegar aðgerðir.  

 

Til dæmis hefur Noregur sett sér markmið um að fyrir árið 2025 skuli allar 

seldar nýjar fólksbifreiðar vera bifreiðar án losunar koltvísýrings. Noregur 

er með reglur um notkun bifreiða án losunar koltvísýrings, sem er óháð 

tækni. Sem stendur er Noregur með gjaldastefnu, sem á að stuðla að 

framleiðslu og sölu bifreiða sem ganga fyrir rafmagni og vetni, sem og 

tengiltvinnbifreiða. Bifreiðar án losunar koltvísýrings bera engin gjöld 

þegar þær eru keyptar. Vetnisbifreiðar bera lægri gjöld en bifreiðar sem 

losa koltvísýring. Rafbifreiðar bera að auki engin gjöld í notkun, hafa 

ókeypis bílastæði, frítt í gegnum gjaldhlið og í ferjum, og möguleika á að 

aka á akreinum almenningsvagna. Rafbifreiðar eru með um það bil 17% 

markaðshlutdeild í Noregi. Salan hefur farið aðeins niður á við í ár. Óvissa 

um rammaskilyrði í framtíðinni, væntingar um betri tækni varðandi 

rafgeyma og skortur á áfyllingarstöðvum er hluti skýringarinnar. 

 

Flokkahópur jafnaðarmanna í Norðurlandaráði vill styðja við framleiðslu, 

sölu og notkun bifreiða án losunar koltvísýrings á Norðurlöndum. Við 

teljum að mikilvægur þáttur þessa sé að sjá til þess að bifreiðaeigendur 

geti gengið að áfyllingarstöðvum vísum á Norðurlöndunum. Það mun 

einnig stuðla að fólksflutningum án losunar koltvísýrings á Norðurlöndum 

og þar með vera jákvætt fyrir umhverfi og loftslag. Við teljum einnig að 

málið varði mikilvæga og beina stjórnsýsluhindrun, því skortur á 

eldsneytisstöðvum getur þýtt að bifreiðar án losunar koltvísýrings sleppi 

því að aka til annarra ríkja Norðurlandanna, eða að hugsanlegir kaupendur 

sleppi því að kaupa bifreið án losunar koltvísýrings. Það þýðir lítið flæði 

fólks yfir landamærin. 
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