
VP vill.  EUs regler hindrar. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nja.

Hellre höjd skatt på fossila bränslen . Reformer i fordons- och 
förmånsbeskattning kommer gynna 
elbilar.

EU-regler hindrar. Hellre klimatbilspremie. Nedsatt fordonsskatt stimulerar också  
företag.

Utesluter inget. Samråd med alliansen.

Tveksamt. Hellre subventioner av 
miljövänliga bränslen. Vill undersöka att 
göra skillnad på eldrivna och 
förbränningsmotordrivna fordon.

Nej. Nej. Reformerad fordons- och 
förmånsbeskattning istället, + premie för 
efterkonvertering av befintliga bilar.

Grön bilpremie 30000-50000 kr för bilar 
< 50g CO2/km

Klimatbilspremie upp till 25000 kr eller 
mer.

Ev. ny miljöbilspremie, men 
teknikneutrala styrmedel mot 
konsumenter bättre, + stöd till forskning 
och utveckling och ladd-infrastruktur.

Bilbranschen har största ansvaret. 5-årig 
skattebefrielse för miljöbilar.

Ja. Nej. Ja, beredda se över frågan. Ja, beredda göra regelöversyn. Ja. Ja, värt se över reglerna för tyngre 
fordon.

Nej.

Fordonsskattebefrielse för trubbigt. 

Nej Nej Nja Nej Nej Nej Nej

Alla bilar ska betala trängselskatt. Bättre 
hitta styrmedel kring drivmedelsystem.

Även elbilar trängs. Regioner ska få bestämma sådant. 
Samtidigt är avgiftsbefrielse bra 
stimulans för miljövänlig teknik.

Trängselavgift på alla bilar, men rabatt 
för miljöbilar.

Trängselskatt på alla bilar. Elbilar trängs lika mycket som andra 
bilar.

Vi vill vara teknikneutrala. Elbilar bör 
inte undantas mer än andra miljöbilar.

Ja. Mer heltäckande såväl biogas som el-
stationer.

Nej. Nja. Ja. Backa upp all marknadsintrodukktion 
av elfordon.

Ja. Nej. Nej.

Ladduttag är billiga. Statliga medel 
behövs inte för utbyggnad.

Statligt klimatinvesteringsprogram. 
Pengar till laddstationer får prövas mot 
andra åtgärder.

Stat och kommuner bör stödja 
laddinfrastruktur. Infrastruktur för 
elbilar viktig. Laddstolpar ska 
godkännas under pumplagen.

Det är en kommunfråga.

• Utfasning av fossila bilar. 
• Högre bensin- och diseselskatt. 
• Ingen energi- och CO2-skatt eller 
moms på hållbara drivmedelsystem. 
• Skärpt CO2-skatt. 
• CO2-baserad försäljningsskatt på nya 
bilar. 
• Miljöinriktad förmånsbeskattning.

• Höjd skatt på fossila bränslen. • Stimulera fordonsindustrin till 
omställning till miljösmarta fordon. 
• Reformerad fordons- och 
förmånsbeskattning istället. 
• Premie (c:a 10000 kr) för 
efterkonvertering av befintliga bilar till 
biogas eller el.

• Gemensam laddstandard i EU. 
• Gemensam laddinfrastruktur Norge-
Sverige, inkl. snabbladdning. 
• Forskning och utveckling. 
• Samordning av offentlig upphandling. 
• Grön bilpremie. (Se rapport ”En grön 
bilpark - Sverige visar vägen ut ur 
fossilsamhället”.)

• Klimatbilspremie. 
• Ändrad förmånsbeskattning.

• Beskatta elbilar utifrån faktisk 
effektivitet och utsläpp. (Gynnar elbilar 
framför bl.a. tyngre etanolbilar.) 
• Laddstolpar ska godkännas som 
förnybart bränsle  under pumplagen.

• 5-årig skattebefrielse för miljöbilar. 
• Strängare EU-krav på CO2-utsläpp. 
(max 95g/km till 2020). 
• Tydligare fokusering i EUs forsknings- 
och utvecklingsprogram.
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Detta lovar riksdagspartierna om elbilar inför valet 2010

Nollmoms på elbilar?
(Motiv för nej)

Inköpsbidrag till 
elbilar?

Skattefrihet för lätta 
ellastbilar?
(Motiv för nej)

Ska elbilar slippa 
vägtullar?
(Motiv för nej)

Bidrag till ladduttag?
(Motiv för nej)

Partiets 
incitamentsstrategi?

Elbil Sveriges ranking

Sammanställt av ElbilSverige


