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Høring – endring i særavgiftsforskriften – 
veibruksavgift  på drivstoff (2019/12361) 

Vi viser til forslag om endringer i særavgiftsforskriften som er på høring 

i forbindelse med gjennomføring av budsjettvedtaket for 2020. 

 

Preem er en del av bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge. Vi stiller oss 

bak bransjens felles høringsinnspill, men ønsker samtidig å sende et 

eget innspill for ytterligere å belyse utfordringer med forslaget og det vi 

mener må være uønskede virkninger. 

Hovedbudskap 

I forslaget er det lagt opp til at biodrivstoffets avgiftsplikt skal knyttes 

til det «fysiske» produktet på uttakstidspunktet. Det er et forslag som 

innebærer en grunnleggende prinsippendring vi ikke støtter. 

 

Den foreslåtte endringen kan skape stor risiko for flere utilsiktede 

konsekvenser. I den forbindelse trekker vi frem følgende punkter: 

 

- Massebalansering på uttakstidspunktet må fortsatt være 

mulig. Uten dette vil fallende volumer gjøre det svært vanskelig 

å gjennomføre det grønne skiftet. Avgiftsregelverket bør ikke 

påvirke dette i negativ retning. 

 

- Reduserte klimagassutslipp er målsetningen til politikken for 

det grønne skiftet. Det omfatter også avgiftsregimet. Da må 

regelverket utformes slik at det kan være praktisk mulig å 

oppnå reduserte klimagassutslipp. 

 

- Omsettere vil kunne miste tilgang til produkter langs kysten 

hvis forslaget gjennomføres. Massebalansering ved uttak fra 

blandingstanker er nødvendig for å kunne forsyne kunder med 

produkter for både anleggs- og veibruksformål. Forslaget vil 

kunne snu opp ned på dette fra 30. juni til 1. juli. Det kan ikke 

være hensikten. 
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- Fortsatt massebalansering vil ikke ha provenyeffekt for 

Skatteetaten. Tvert imot, forslaget vil kunne føre til at det 

betales mindre avgift for biodrivstoff enn ved fortsatt 

massebalansering. Det er ikke Finansdepartementets ønske. 

 

- Skattetilpasning kan bli attraktivt for noen omsettere ved at 

selskaper deles opp i egne enheter for henholdsvis anleggs- og 

veibruksprodukter. Regelverket bør ikke stimulere til dette. 

 

- Avgiftsregelverket kan bli konkurransevridende ved at aktører 

som bare omsetter veibruksprodukter stilles i en dårligere 

konkurransesituasjon enn konkurrenter som omsetter både 

anleggs- og veibruksprodukter. Avgiftsregelverket skal ikke 

negativt påvirke konkurransen i et marked. 

 

- Forsvaret og sivil beredskap kan bli skadelidende hvis forslaget 

gjennomføres. En mulig konsekvens kan for eksempel være 

sentralisering av lagerterminaler. Da blir forsyningslinjene 

lenger og responstiden i en beredskapssituasjon øker. Det vil 

være svært uheldig. 

Biodrivstoffets avgiftsplikt 

Preem støtter ikke forslaget om å endre rammene for avgrensningen av 

biodrivstoffets avgiftsplikt. Avgiftsplikten etter 1. juli må som i dag 

basere seg på et massebalansert produkt. 

 

Kort om flytende drivstoff og avgiftsplikt 

 

Flytende drivstoff er i dag et avgiftspliktig produkt på samme måte som 

blant annet sjokolade, sukker og alkohol. 

 

Disse produktene er i utgangspunktet regulert av det samme generelle 

regelverket. Det er likevel viktig å være klar over at innførsel, lagring, 

distribusjon og salg av flytende drivstoff ikke er direkte sammenlignbart 

med andre avgiftspliktige produkter. Det er også et viktig poeng at 

dagens forhold i drivstoffbransjen, både for infrastruktur, produkt-

spesifikasjoner og salgsprodukter, ikke er de samme som hva tilfellet 

var da avgiftsregelverket opprinnelig ble utviklet.  

 

Flytende drivstoff består i dag av mange forskjellige komponenter. 

Biodrivstoff er en viktig del av dette, men fordi det bare er et 

omsetningskrav for veibruksprodukter er det både produktmessige, 

logistikkmessige og avgiftsmessige utfordringer bransjen må håndtere. 

Siden det blant annet er begrenset med tankkapasitet rundt omkring i 

landet er det helt nødvendig å blande ulike komponenter med ulike 
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andeler til ulike bruksformål. Lagertankene vil heller ikke tømmes før 

nye produkter med andre komponentandeler tilføres. Det betyr at 

massebalansering i alle ledd, også på uttakstidspunktet, er et svært 

viktig verktøy. 

 

De ytre rammene for avgiftsplikten til biodrivstoff har de siste årene, og 

i hvert fall frem til utgangen av juni 2020, fulgt de samme prinsippene 

Miljødirektoratet legger til grunn for omsetningskravet. Det har vært 

viktig for den praktiske håndteringen av avgiftspliktig biodrivstoff. 

 

Alt dette må det etter vår oppfatning tas høyde for ved dagens 

regelverksutvikling. 

 

Preems vurdering 

 

Vi mener den foreslåtte endringen ikke er nødvendig for at Stortingets 

budsjettvedtak skal kunne gjennomføres.  

 

Tvert imot, som vi har påpekt i punktene over, er dette en endring som 

etter vår oppfatning vil kunne føre til flere uønskede konsekvenser for 

både myndigheter, bransjen og kunder/forbrukere. Det har neppe vært 

Stortingets intensjon med avgiftsvedtaket som nå skal gjennomføres. 

 

Dagens rammer må fortsatt gjelde 

 

Prinsippene som i dag legges til grunn for å avgrense biodrivstoffets 

avgiftsplikt må også være gjeldende etter 1. juli.  

 

Vi mener det både er riktig og viktig at dagens rammer videreføres inn 

i andre halvår. Det gjelder uavhengig om avgiften er relatert til 

omsetningskravet eller om biodrivstoff som produkt skal være 

avgiftspliktig. Stortingets vedtak utelukker ikke at dagens rammer 

videreføres. 

 

Kjernen i budsjettvedtaket er at det fra 1. juli skal betales veibruksavgift 

på alt biodrivstoff som leveres til veibruksformål. Det uttalte formålet 

med denne innstrammingen er å bli kvitt palmeolje. Det er også pekt på 

at dette vil sikre at alt biodrivstoff til veibruk bidrar med avgiftskroner 

til statskassen for å dekke inn eksterne kostnader. Vedtaket sier 

imidlertid ikke noe om hvordan dette skal gjennomføres eller hvilke 

prinsipper avgiftsplikten skal basere seg på. Da mener vi det er viktig å 

videreføre dagens prinsipper for å sikre langsiktighet og et stabilt 

nedslagsfelt for avgiften. Det gjør dessverre ikke forslaget. 

 

Bransjen har i løpet av de siste årene investert og tilpasset drift av 

lagerterminaler, tankfordeling og salg av produkter for å sikre at alle 
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aspekter ved virksomheten håndteres i tråd med prinsippene for både 

omsetningskravet og avgiftsplikten. Som Drivkraft Norge påpeker er det 

viktig for bransjen at disse prinsippene videreføres også på 

avgiftsområdet. I forlengelsen av dette mener vi det er særdeles viktig 

at eventuelle materielle endringer tydelig kan forankres i 

budsjettvedtaket. Det er ikke tilfellet for denne delen av forslaget. 

 

Vi kan heller ikke se at det foreligger andre tilstrekkelige tungtveiende 

grunner for at det etter 1. juli bør være andre rammer for den avgifts-

messige beregningen av mengden biodrivstoff til veibruk enn hva 

Miljødirektoratet fortsatt skal legge til grunn for beregningen av det 

samme produktet til den samme bruken. Forslaget vil etter all 

sannsynlighet føre til at det avgiftsmessig omsettes X liter biodrivstoff 

til veibruk, mens det på klima- og miljøsiden vil fremgå at det er omsatt 

Y liter biodrivstoff til veibruk. Da vil vi altså stå overfor en situasjon hvor 

vi har to ulike mengder av det samme produktet til den samme bruken 

i den samme perioden. Det er neppe det Stortinget har bedt om. 

 

Et annet viktig element er Finansdepartementets fokus i budsjett-

arbeidet på at biodrivstoff som går til veibruk skal belastes med 

veibruksavgift for å dekke inn eksterne kostnader samfunnet påføres 

gjennom bruk av veinettet. Slik forslaget er innrettet vil den totale 

mengden biodrivstoff som i realiteten går til veibruk ikke bli belastet 

med veibruksavgift. Derimot vil massebalansering på uttakstidspunktet 

være med på å sikre oppnåelse av Finansdepartementets ønske. 

 

I forlengelsen av dette er det også viktig å påpeke at verifikasjonsjobben 

uavhengige revisorer gjør av den årlige rapporten til Miljødirektoratet 

vil bli vanskeliggjort hvis regelverket blir fastsatt slik det er foreslått. 

Denne kontrollen er med på å sikre notoriteten til biodrivstoffvolumet, 

både fra et avgiftsperspektiv og et klima- og miljøperspektiv. Det vil 

imidlertid bli borte hvis forslaget gjennomføres. 

 

Fortsatt massebalansering på uttakstidspunktet 

 

Avgiftsplikten for biodrivstoff må etter vår oppfatning basere seg på et 

massebalansert uttak fra en tank på en lagerterminal, ikke et teoretisk 

definert «fysisk» produkt. 

 

Det «fysiske» biodrivstoffproduktet Skattedirektoratet legger opp til at 

registrerte virksomheter skal avgiftsberegne etter 1. juli vil frem til 

uttaket fra det godkjente lageret ha vært gjenstand for ulike runder 

med massebalansering. Det vil blant annet gjelde i tilknytning til 

produksjonen (herunder co-prosessering), transport av produktet og 

innforsyning til felles lagerterminaler (både i utlandet og i Norge). Det 

sistnevnte eksempelet på massebalansering, altså innforsyning av felles 
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lagerterminal, er anvendelsen av  samlagringsprinsippet. I forslaget blir 

det eksplisitt uttalt at dette prinsippet fortsatt skal gjelde.  

 

Når det er mulig å anvende samlagringsprinsippet, og det ikke er noe i 

Stortingets avgiftsvedtak som tilsier at øvrig massebalansering ikke skal 

være mulig, bør ikke forslaget gjennomføres. 

 

Dette blir enda tydeligere når forslaget i realiteten kan gjøre det 

attraktivt med potensielt uheldig skatteplanlegging. For å unngå 

unødvendige kostnader, bortfall av produkttilgang samtidig som man 

ønsker å sikre best mulig pris for kundene, vil forslaget innebære en 

risiko for at registrerte virksomheter deler opp virksomheten i én del 

for anleggsprodukter og en annen for veibruksprodukter. Da kan disse 

virksomhetene samlagre produkter, altså massebalansere seg imellom, 

samtidig som at utfallet blir det samme som hva tilfellet er i dag med 

massebalansering innenfor ett selskap. Vi har vanskeligheter for å tro 

at avgiftsmyndigheten har som intensjon å innføre et regelverk som vil 

stimulere til skatteplanlegging for å organisere driften etter 1. juli på 

tilnærmet samme måte som hva tilfellet er etter dagens regelverk. 

 

Det er også viktig at Skattedirektoratet er klar over at det ikke er aktuelt 

å massebalansere på tvers av godkjente lagre. En viktig begrensning i 

massebalanseprinsippet slik det fremgår av både produktforskriften og 

EUs fornybardirektiv er at massebalansering kun kan foregå innenfor et 

avgrenset område. Det vil i praksis si innenfor et godkjent lager. Det er 

med andre ord ikke aktuelt å avgiftsmessig massebalansere mellom to 

godkjente lagre. Det er slik bransjen har håndtert prinsippet frem til i 

dag, og det er også slik prinsippet vil bli håndtert fremover – i hvert fall 

overfor Miljødirektoratet. 

 

Vi er imidlertid klar over at Skatteetaten i utgangspunktet mener at 

avgiftsberegning som baserer seg på et massebalansert volum er en 

form for avgiftsberegning som bryter med tradisjonelle beregnings-

prinsipper i særavgiftsforskriften. Her er det imidlertid viktig å være klar 

over at salg av flytende drivstoff er salg av en varegruppe det ikke er 

enkelt å regulere på samme måte som salg av andre avgiftspliktige 

varer. Vi håper derfor at Skattedirektoratet som avgiftsmyndighet i 

større grad enn hva forslaget legger opp til kan se på løsninger som 

ivaretar bransjens behov for et ryddig, stabilt og klart regelverk på vårt 

område. Da må det også sees hen til regelverket for omsetningskravet 

selv om det nå ikke lenger skal være en direkte avgiftsmessig link. Det 

er nettopp dette som gjør det viktig at man så langt det lar seg gjøre 

følger de samme prinsippene for avgiftsberegning av biodrivstoff som 

for internasjonal handel med biodrivstoff. Det vil vi også tro er 

Stortingets ønske.  
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Det betyr at adgang til massebalansering i hele verdikjeden er essensielt 

for drivstoffbransjen. Hvis dette plutselig skal stoppe opp før uttak til 

avgiftspliktig bruk vil konsekvensen etter all sannsynlighet være mindre 

biodrivstoff i hele landet, høyere CO2-utslipp fra veitrafikken og høyere 

priser til kundene. Det vil også være større sannsynlighet for at 

kombinasjonen av bortfall i adgangen til massebalansering og 

begrensinger i produktstandardene vil gjøre det vanskeligere for flere 

aktører å oppfylle et stadig økende omsetningskrav. Nok en gang kan 

dette neppe være Stortingets hensikt med å innføre full veibruksavgift 

på alt biodrivstoff. 

 

Forslaget vil gjøre et komplisert regelverk enda mer komplisert 

 

I dialogen bransjen har hatt med Skattedirektoratet i forkant av 

høringen har det kommet frem at eventuelle endringer i avgiftsregimet 

ikke skal påvirke mulighetene for å blant annet kunne massebalansere 

overfor andre myndigheter.  

 

Vi registrerer at Skattedirektoratet er av en slik oppfatning, men ønsker 

samtidig å peke på at det vil være flere utfordringer med dette. 

 

I den årlige rapporteringen til Miljødirektoratet skal det skilles mellom 

biodrivstoff som har blitt levert til henholdsvis anleggsmaskiner og 

veibruk. Det er i tillegg kun veibruksvolumene som teller som en del av 

omsetningskravet. Det er imidlertid lagt inn en begrensning i reglene 

om massebalansering at det ikke er adgang til å benytte seg av 

biodrivstoff som har blitt levert til anleggsformål som en del av 

oppfyllelsen av omsetningskravet. 

 

På dette punktet har det naturlig nok vært rammene for avgiftsplikten 

som har styrt om biodrivstoffet har blitt levert til anleggsformål eller 

veibruksformål. Hvis et biovolum er blitt avgiftsberegnet som anlegg 

kan det følgelig ikke inngå i oppfyllelsen av omsetningskravet. På dette 

punktet har det derfor vært svært viktig med massebalanseprinsippet 

for å sikre at biodrivstoffet kan bli styrt inn i det segmentet det er 

myndighetskrav om omsetning og hvor det er forretningsmessig 

betalingsevne og -vilje til å kjøpe biodrivstoff. 

 

Forslaget slik det nå ligger på bordet vil vanskeliggjøre dette. Hvis en 

tank med en blanding av fossil diesel og HVO (avansert biodiesel) både 

forsyner anlegg og veibruk, og avgiften på uttakstidspunktet ikke skal ta 

utgangspunkt i et massebalansert produkt, vil det være stor usikkerhet 

om andelen biodrivstoff i anleggsproduktet faktisk kan overføres etter 

avgiftsberegningen og likevel anses som en del av oppfyllelsen av 

omsetningskravet. 
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En gjennomføring av forslaget vil kunne gi praktiske konsekvenser vi 

ikke regner med at Skattedirektoratet har utredet. Tilgang til merket 

drivstoff (anleggsdiesel) på enkelte lokasjoner kan falle bort hvis den 

samme tanken brukes for å forsyne både veibruk og anleggsdrift. Når 

veibruksproduktet må inneholde HVO for at omsetningskravet skal 

kunne oppfylles, men anleggsbransjen ikke er villig til å betale for at 

anleggsproduktet også skal inneholde HVO, vil realiteten være at 

tanken bare brukes til veibruksformål. Her vil den enkleste måten å 

opprettholde produkttilgangen for både anleggs- og veibruksformål 

være å opprettholde massebalansering. Høyere pris for anleggsdiesel 

vil ingen akseptere så lenge produktet ikke er omfattet av omsetnings-

kravet. Dette vil påvirke rammebetingelsene for virksomheter i 

distriktene. 

 

Hvis denne formen for massebalansering mot formodning aksepteres 

av Miljødirektoratet, vil realiteten være  et enda mer komplisert system 

enn dagens system. Med tanke på at det allerede har blitt kommunisert 

fra ulike hold at dagens bioregime er vanskelig å forstå kan vi ikke 

skjønne at endringene som nå foreslås er i tråd med det Stortinget 

ønsker. 

Øvrige forslag 

Utover forslaget om avgiftspliktens omfang støtter vi resten av de 

foreslåtte endringene. Det er forslag som vil sikre et mer enhetlig 

regelverk. 

 

Forslaget om å innføre registreringsplikt vil også tette et svært uheldig 

smutthull. Dette hullet i avgiftsregelverk har gjort det mulig for enkelte 

aktører å levere biodrivstoff til veibruk uten å betale veibruksavgift. Det 

samme hullet har også gjort det mulig å unndra seg rapportering til 

Miljødirektoratet. Denne endringen er derfor etter vår oppfatning 

svært viktig. Det ble enda tydeligere under Miljødirektoratets 

publisering av tallene for omsetning av biodrivstoff i 2019. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

 
Jon Eriksrud 

Head of Business Development & Compliance 


