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Efni:Beiðni um niðurfellingu vsk af rafmagnsvögnum.

Strætó bs, hefur að undangegnu útboði fest kaup á 4 rafmagnsvögnum til notkunar á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða kínverska vagna frá Yutong Ltd, framleidda í Kína. Vagnarnir eru 

keyptir af umboðsaðila Yutong Ltd, Yutong Eurbus ehf.. Vagnarnir ganga eingöngu fyrir rafmagni og 

teljast því til svokallaðra hreinorkubifreiða. Vagnarnir verð afhentir á miðju ári 2017.

Í gildi er heimild til að fella niður virðisaukaskatt af fólksbílum sem fellur úr gildi nú um áramót. Á 

síðasta þingi var lögð fram þinsályktunartillaga um orkuskipti, en í aðgerðaráætlun sem fylgdi með 

henni, er meðal annars fjallað um að skoðað verði hvort endurgreiða eigi virðisaukaskatt fyrir 

hreinorkubíla með fleiri farþega en 16 farþega. Þar er jafnframt fjallað um að leggja eigi áherslu á 

almenningssamgöngur og þátt ferðaþjónustunnar í orkuskiptum.

Með fullgildingu Parísar samkomulagsins skuldbatt Íslands sig til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og þar sem samgöngur spila einn stærsta þátt í losun gróðurhúsalofttegunda á 

Íslandi, mun endurgreiðsla virðisaukaskatts gera kaup á rafmagnsvögnum hagstæðari og þar af leiðandi 

stuðla enn frekar á innkaupum á slíkum vögnum. Slíkar ívilnanir munu hraða fyrir innleiðingu á 

orkuskiptum á þeim vögnum sem notaðir eru í almenningssamgöngum á Íslandi í dag. Ekki er hægt að 

sækja reynslutölur um rekstur á rafmagnsvögnum til annarra þjóða og eru því kaup Strætó bs. mjög 

metnaðarfullt verkefni sem réttlætanlegt er að styrkja á allan þann mögulega hátt sem stjórnvöldum 

er kleift að beita.

Vagnarnir sem um ræðir heita Yutong, en í dag eru innkaupsverð þeirra helmingi meira en 

sambærilegur vagn sem knúin er af jarðefnaeldsneyti (dísel) og heildarinnkaupsverð er 267 milljónir
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króna með VSK. Því er enn mikilvægara að stjórnvöld greiði götu rafmagnsvagna svo þeir verði 

hagkvæmur valkostur í endurnýjun á vögnum sem notaðir eru í almenningssamgöngukerfum. Þess 

utan krefst brautryðjandastarf af þessum toga þess, að kaupa þarf sérstakar hleðslustöðvar sem kosta 

um nokkrar milljónir króna stykkið. Bæði er um að ræða hleðslustöðvar í bækistöð og einnig á 

sérvöldum stöðum á leið vagnanna (hraðhleðslustöðvar).

Hefðbundin díselvagn ekur um 130.000 km á ári og eyðir um 40 lítrum af díselolíu á 100 km. Losun 

gróðurhúsalofttegunda er því um 125 tonn á ári á hvern díselvagn. Með kaupum á 4 rafmagnsvögnum 

minnkar því losun gróðurhúsalofttegunda um 500 tonn á ári. Rafmagnsvagnar losa síðan enginn önnur 

efni sem svo sem sót eða NOX. Til viðbótar við enga losun gróðurhúsalofttegunda þá minnkar notkun 

smurolíu og fleiri óumhverfisvænna efna sem nota þarf á hefðbundnar díselvélar.

Það er því mikið hagsmunamál fyrir Strætó og allt þjóðfélagið að felldur verður niður vsk af innflutningi 

á rafmagnsvögnum og er þess óskað að fjárlaga- og viðskiptavefnd taki vel í málaleitan Strætó þar að 

lútandi.

Virðingarfyllst,

Jóhannes Rúnarsson 

Framkvæmdastjóri Strætó bs.
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