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Høringsnotat – avgift på SF6 – forslag til stortingsvedtak og forskrift om endringer i forskrift om 

særavgifter 

 

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til regler til gjennomføring av 

avgift på klimagassen SF6. Avgiften foreslås innført som en særavgift, og høringen omfatter forslag til 

stortingsvedtak og endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften).  

 

Særavgiftene inngår i regjeringens og Stortingets årlige budsjettbehandling. Både avgiftsgrunnlag og 

avgiftssats vedtas av Stortinget i henhold til Grunnloven § 75 bokstav a. Forslaget om en avgift forutsetter 

derfor at regjeringen beslutter å fremme forslaget, og at Stortinget vedtar avgiften. 

 

Vi presiserer at denne høringen gjelder forslag til teknisk utforming av en avgift på SF6. Vurderinger av andre 

eventuelle virkemidler for reduksjon av SF6 faller utenfor rammene av høringen. 

 

Under følger en redegjørelse for bakgrunnen for forslaget, økonomiske, administrative og EØS-rettslige 

konsekvenser, og forslag til regelverk. 

 

1. Bakgrunn 

 

1.1 Bakgrunnen for forslaget 

I Meld St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 varslet Solberg-regjeringen at den ville «greie ut verke-

middel for å redusere bruken og utsleppa av den fluorhaldige gassen SF6»1. I punkt 3.7.3.4 står følgende om 

utslipp av fluorholdige klimagasser:  

 

«Fluorhaldige klimagassar (F-gassar) blir brukte i kuldeanlegg, klimaanlegg, varmepumper, 

høgspentelektronikk og i nokre andre produkt. F-gassane hydrofluorkarbon (HFK), perfluorkarbon 

(PFK) og svovelheksafluorid (SF6) er sterke drivhusgassar. Bruken og omsetjinga av desse gassane 

er regulerte i forskrifter til forureiningslova, vegtrafikklova og produktkontrollova. 

 

Utsleppa av SF6 er i dag låge. Bruken i kraftsektoren er venta å auke fram mot 2030 på grunn av 

auka bygging av nettanlegg. Det er ein svært liten del av behaldninga av SF6 som blir sleppt ut, 

mindre enn 1 prosent under normale høve. Det er likevel ønskjeleg å redusere bruken av SF6 irekna 

i nye, større installasjonar i kraftsektoren, sidan installert SF6 gir risiko for utslepp. Om lag halvparten 

av utsleppa av SF6 kjem frå kraftbransjen. Det er viktig at utsleppa av SF6 blir så låge som mogleg. 

Regjeringa greier ut verkemiddel for å redusere bruken og utsleppa av SF6.» 

 

 
1 Punkt 3.7 i meldingen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a78ecf5ad2344fa5ae4a394412ef8975/nn-no/pdfs/stm202020210013000dddpdfs.pdf
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En avgift på SF6 er vurdert som et relevant virkemiddel for å redusere bruken og utslippene av SF6. Norge 

har meldt inn en forpliktelse under Parisavtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og 

opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. En planlagt økning av avgiftene på ikke-

kvotepliktige utslipp til 2 000 kroner, er det viktigste grepet for å nå dette målet. For at denne avgiftsøkningen 

skal gi kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp, bør avgiftsgrunnlaget være så bredt som 

mulig. En avgift på SF6 vil bidra til dette. 

 

1.2 Nærmere om SF6 

 

1.2.1 Bruksområder 

 

SF6 (svovelheksafluorid) er en fluorholdig klimagass med stort globalt oppvarmingspotensial2. SF6 har 

samtidig egenskaper som gjør den gunstig som isolasjonsmedium. Gassen spiller en viktig rolle i kraft-

systemet, der den brukes til å bryte strøm i en effektbryter eller lastbryter, og isolere komponenter. Fordelen 

med SF6-isolerte anlegg (GIS-anlegg3), fremfor luftisolerte AIS-anlegg4, er at størrelsen på komponentene i 

anlegget kan reduseres, slik at anlegget totalt sett tar mindre plass. Det finnes SF6-frie alternativer for de 

fleste områdene i kraftsektoren som er tilnærmet like kompakte, men disse er i dag som regel 20-30 prosent 

dyrere i innkjøp. For de høyeste spenningsnivåene er det foreløpig få komponenter tilgjengelig uten SF6. 

GIS-anleggene, som er de komponentene i kraftsektoren som har de største beholdningene av SF6, eies og 

driftes primært av strømprodusenter, nettselskaper og en del store industribedrifter. Alle anlegg har noe 

utslipp gjennom levetiden, i tillegg til at større utslipp kan skje som følge av ulykker. Store anlegg etterfylles 

med gass etter hvert som det skjer utslipp, mens mindre anlegg normalt ikke etterfylles.  

 

SF6 brukes også som isolasjonsmedium i medisinsk utstyr, til analyser i laboratorier, i metallurgiske 

prosesser i aluminium- og magnesiumindustrien og som sporgass i offshore-virksomhet. SF6 ble tidligere 

benyttet som isolasjon i støyisolerte vinduer, men disse er ikke lenger tillatt på det norske markedet.  

 

For en nærmere redegjørelse for de tekniske sidene ved SF6, viser vi til Norges vassdrags- og 

energidirektorats (NVEs) rapport «Bruk av SF6 i kraftsektoren og alternative isolasjons- og brytningsmedier 

til SF6».5  

 

1.2.2 Utslipp av SF6 i Norge 

 

 

 
2 Globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 23 500, det vil si at gassen forårsaker 23 500 ganger så stor oppvarming som 
tilsvarende mengde CO2 i et 100-årsperspektiv. GWP-verdien er basert på FNs klimapanels 5. hovedrapport. 
3 Gas Insulated Switchgear (GIS), eller gassisolerte koblingsanlegg, er bryteranlegg som bruker gass som isolator. Hele anlegget er 
innkapslet. 
4 Air Insulated Switchgear, eller luftisolerte koblingsanlegg, er bryteranlegg som bruker luft som isolator. Anlegget er ikke 
innkapslet. 
5 https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_70.pdf 

https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_70.pdf
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Norges totale utslipp av SF6 var i 2020 på 3,23 tonn. Dette tilsvarer 73 644 tonn CO2-ekvivalenter. Av disse 

var 45 876 tonn utslipp fra elektrisk utstyr i kraftsektoren, mens 27 845 tonn CO2-ekvivalenter var andre 

utslipp, hovedsakelig fra kasserte vinduer.6  

 

Kraftsektoren står for den største andelen av utslippene. SF6-anlegg i drift vil alltid lekke litt SF6. Videre kan 

det finnes anlegg som har større lekkasjer, men som ikke repareres fordi det er billigere å etterfylle gass. En 

ulykke i et anlegg vil potensielt kunne føre til store utslipp, men slike ulykker er sjeldne. Det kan også skje 

mindre utslipp i forbindelse med påfylling og tapping av SF6-anlegg, for eksempel ved produksjon av SF6-

holdige komponenter.  

 

Kraftbransjen har gode rutiner for håndtering av SF6, og utslippene er derfor relativt lave. Utslippsregnskap 

og rapportering viser likevel at omtrent 0,5 prosent av den totale mengden SF6 som brukes i anlegg slippes 

ut årlig. Komponenter i kraftsystemet inneholder til sammen litt over 400 tonn SF6. De årlige utslippene er 

under normale forhold lave, i forhold til den totale anleggsmassen7. Utslipp kan skje i hele livssyklusen til et 

anlegg – fra produksjon, installasjon, normal drift og kondemnering. I tillegg kommer som nevnt utslipp fra 

eventuelle uhell og ulykker. Den totale installerte mengden SF6 representerer et betydelig potensial for 

utslipp. 

 

1.3 Alternative innretninger på virkemidler for å redusere installert mengde og utslipp av SF6 

 

Det er vurdert alternative utforminger av en avgift på SF6. Ett alternativ vurdert er en produktavgift, der 

avgiftssatsen fastsettes etter en faktor basert på årlig forventet utslipp over et typisk anleggs levetid. Det er 

flere avgiftstekniske utfordringer ved en slik modell. Faktoren ville vært basert på usikre gjennomsnittstall, og 

en faktor tilpasset kraftsektoren vil ikke treffe godt for andre bruksområder for SF6. Et annet problem er 

importørers manglende mulighet til å vite hvor gass og gassholdige produkter skal brukes, som er nødvendig 

for korrekt avgiftsberegning.  

 

Et annet alternativ er en utslippsavgift, basert på regelmessige målinger. Blant utfordringene ved en slik 

modell, er måling og beregning av mindre utslipp av SF6, som krever svært presist måleutstyr og konstant 

temperatur. En mulighet er da sjablongsatser. Dette vil imidlertid medføre mange av de samme praktiske og 

avgiftstekniske utfordringene som nevnt over, ikke minst knyttet til kontroll av om korrekt avgift er beregnet. 

På denne bakgrunn anses ingen av de to alternativene å være spesielt treffsikre.  

 

2. Avgift på SF6 i andre land 

 

Danmark og Island har innført avgift på SF6. De øvrige nordiske land har per i dag ikke avgift på SF6. 

 

2.1. Danmark 

 

 

 
6 Kilde: SSB/Miljødirektoratet. 
7 Med "anleggsmasse" menes beholdningen av SF6 i anlegg i kraftsektoren. 
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Danmark har siden 1. mars 2001 hatt en felles særavgift (punktavgift) på klorfluorkarboner og «visse 

industrielle drivhusgasser», deriblant HFK-, PFK- og SF6-gasser. Formålet med avgiften er å begrense 

utslipp av klimaskadelige gasser, og stimulere til overgang til miljøvennlige alternativer. Avgiftsplikten 

omfatter ervervsmessig fremstilling og innførsel av blant annet SF6, og gjelder både ren SF6, SF6 som inngår 

i blandinger med andre gasser og SF6 som inngår i produkter. Avgiftssatsen er for tiden 4 294 DKK per kilo 

SF6
8. For blandinger av flere avgiftspliktige gasser, skal avgiften tilsvare summen av satsen for de avgifts-

pliktige gassene. Hvis et stoff i en blanding utgjør mer enn 90 vektprosent, beregnes avgiften med satsen for 

det aktuelle stoffet.  

 

Virksomheter som driver ervervsmessig produksjon eller innførsel av stoffer og produkter omfattet av 

avgiftsplikt, er registreringspliktige. Registreringsplikten gjelder ikke for virksomheter som produserer eller 

innfører avgiftspliktige produkter der avgiften ikke overstiger 10 000 DKK årlig ("bagatelgrænse"). Avgiften 

på SF6 gjelder som hovedregel uansett hvilke produkter gassen inngår i. Virksomheter kan imidlertid søke 

refusjon av avgift for SF6-holdige produkter som ikke fremgår av en opplisting i bilag 1 til loven. Det gis med 

andre ord ingen direkte fritak fra avgiften. Av opplistingen i bilag 1 fremgår både "isolerede porte og døre" og 

"ruder", i tillegg til blant annet kjøle- og fryseskap, varmepumper, airconditioning-anlegg, fjernvarmerør og 

sporgass.  

 

2.2. Island 

 

Island innførte avgift på SF6 i 2020. Island har også avgift på de øvrige fluorholdige klimagassene. Avgiften 

er på 2500 ISK per tonn CO2-ekvivalent. Men det er satt et tak på 10 000 ISK/kg som oppnås ved GWP på 

4 000. Det betyr at avgiften på SF6 på Island er på 10 000 ISK/kg SF6, som med dagens valutakurs utgjør 

om lag 720 kroner per kg SF6.  Det første året avgiften ble introdusert var det med redusert sats, men denne 

ble justert opp til ovennevnte nivå fra 2021.  

 

3. Nærmere om forslaget 

 

3.1 Generelt om særavgiftssystemet 

 

Særavgiftene vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Stortingsvedtakene om særavgifter inneholder blant 

annet regler om hva avgiften omfatter, avgiftssats, fritak og hjemmel for Finansdepartementet til å dispensere 

fra avgiftsplikt. De fleste særavgifter oppkreves etter lov 19. mai 1933 om særavgifter. Nærmere bestem-

melser om gjennomføring og avgrensninger gis i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 

(særavgiftsforskriften). Forskriften har kapitler med generelle regler, som i utgangspunktet gjelder for alle 

særavgiftene, deriblant regler om når avgiftsplikten oppstår, krav til avgiftsregnskap og hvem som er avgifts-

subjekt. Nærmere regler om blant annet hva som omfattes av avgiftsplikten, avgiftsberegning og gjennom-

føring av fritak er regulert i delkapitler for hver avgift i forskriftens kapittel 3.  

 

 

 
8 Skat.dk: E.A.7.12.5 Afgiftens størrelse og beregning. 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1921422&chk=217943
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Reglene i særavgiftsforskriften suppleres av regler i skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften 

(om kontroll og innlevering av skattemelding), og i skattebetalingsloven og skattebetalingsforskriften (om 

betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse). 

 

Særavgiftssystemet er basert på egenfastsetting. Dette innebærer at særavgiftspliktige virksomheter selv 

må ta stilling til om deres aktivitet er avgiftspliktig, og beregne og innbetale korrekt avgift.  

 

I det følgende redegjøres nærmere for forslag til bestemmelser om avgift på SF6. Forskriftsbestemmelsene 

foreslås tatt inn i nytt kapittel 3-27 i særavgiftsforskriften. Innføring av avgiften forutsetter ingen endringer i 

skatteforvaltnings- eller skattebetalingsregelverket, ettersom skattleggingsperioden foreslås å følge hoved-

regelen om månedlige terminer, se punkt 3.6 under.  

 

3.2 Avgiftspliktens omfang – saklig virkeområde 

 

Det foreslås at avgiften omfatter ren SF6, og SF6 som inngår i produkter, se forslag til stortingsvedtak § 1, og 

forslag til § 3-27-1 første ledd i særavgiftsforskriften.  

 

Det foreslås at avgiftsplikten, og grensen mellom de to kategoriene, avgrenses etter varenumre i tolltariffen. 

All innførsel og produksjon av SF6, enten som ren gass eller gass som inngår i produkter, vil dermed omfattes 

av enten den ene eller den andre kategorien.  

 

SF6 som ren gass – gass i flasker eller sylindere – har varenummer 28.12.9001 ("Andre", under posisjon 

28.12, "Halogenider og oksidhalogenider av ikke-metaller"). Ren gass er aktuelt i produksjon av elektroniske 

kretser og solceller, i flerfaselaboratorier, øyeoperasjoner, industri, som sporgass, i forskning og i labora-

torier, og for fritids-/"tullebruk". Med dette skal alle aktuelle bruksområder for ren SF6 være dekket.  Den 

største og mest sentrale gruppen SF6-holdige produkter er effektbrytere og lastbrytere, som brukes i kraft-

sektoren. Disse omfattes av posisjon 85.35.3000 ("skillebrytere og effektbrytere"). Dette varenummeret 

anses å være dekkende for de bryterne som er relevante i relasjon til SF6. SF6 kan også finnes i lineær- og 

partikkelakseleratorer til bruk i strålebehandling og forskning, og i elektronmikroskop til bruk i forskning. Disse 

har henholdsvis varenummer 85.43.1000 og 90.12.1000. Vi foreslår derfor at også disse inkluderes i avgifts-

omfanget.   

 

Fire varenumre skal dermed være dekkende for å definere alle aktuelle produkter med og bruksområder for 

SF6: 28.12.9001 (ren gass), 85.35.3000 (brytere), 85.43.1000 (lineær- og partikkelakseleratorer) og 

90.12.1000 (elektronmikroskop).  

 

I tråd med det som gjelder for de øvrige særavgiftene på varer, foreslås det at avgiftssubjekt for SF6-avgiften 

er produsent og importør, se punkt 3.4. SF6-holdige joggesko, bildekk og støyisolerende vinduer er ikke 

lenger tillatt å importere eller produsere. Disse faller derfor utenfor avgiftspliktens omfang.   

 

Det foreslås unntak for eventuell gjenbrukt gass som er tappet fra GIS-anlegg som tas ut av drift, jf. forskriften 

§ 3-27-1 fjerde ledd. Et slikt unntak vil stimulere til gjenbruk av gass, og redusere produksjon, import og 

omsetning av ny gass. 

 



 

 

Side 6 / 13 

 

 

 

 

3.3 Avgiftsgrunnlag og -beregning 

 

3.3.1 Generelt 

 

Avgiftsgrunnlaget er gassens nettovekt. Avgiften beregnes ved å multiplisere nettovekten med satsen i 

Stortingets vedtak § 1, se forslag til stortingsvedtak og forslag til § 3-27-2 i forskriften. Satsen som fremgår 

av vedtaket er multiplisert med GWP-verdien (GWP – global warming potential) for SF6 (23 5009).  

 

For SF6 som inngår i produkter, betales avgift av andelen SF6. I henhold til artikkel 12 i EUs forordning nr. 

(EU) 517/2004, gjennomført i norsk rett gjennom produktforskriften10, skal alle produkter som inneholder 

fluorholdige gasser, herunder SF6, merkes med innhold og mengde SF6 både i metriske kilo og i CO2-

ekvivalenter. 

 

3.3.2 Avgiftssatser 

 

Formålet med avgiften er å redusere bruken og utslippene av SF6 til atmosfæren. Siden alle ikke-kvotepliktige 

utslipp av klimagasser bør prises likt, foreslås det at ren SF6 som slippes ut til atmosfæren ilegges avgift 

tilsvarende den generelle satsen for ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, som i 2022 er på kr 766 per 

tonn CO2-ekvivalent. For SF6-holdige produkter foreslås at satsen skal tilsvare 20 prosent av satsen for ren 

SF6. Satsen tar høyde for at kun en begrenset andel av gassen i produktet vil lekke ut til atmosfæren. 

Samtidig gjenspeiler den at en del av utslippene vil skje frem i tid, og at prisen på utslipp av klimagasser er 

varslet å øke betydelig frem mot 2030. 

 

Regjeringen vil vurdere satsene nærmere, blant annet i lys av høringen.  

 

3.3.3 Særlig om avgiftsberegning for SF6 som brukes som innsatsfaktor i vareproduksjon 

 

Avgiftsplikten oppstår ved innførsel og innenlandsk produksjon. Dette gjelder både ved innførsel og 

produksjon av ren SF6, og ved innførsel av produkter som inneholder SF6. Det er per i dag ingen produsenter 

av ren SF6 i Norge. Dersom virksomheten er registrert kan vedkommende legge avgiftspliktig gass inn på et 

lokale godkjent av Skatteetaten, uten at det oppstår avgiftsplikt. Avgiftsplikten oppstår først ved uttak fra det 

godkjente lokalet. Produsenter av ren SF6 vil ha plikt til å registrere seg. En importør av ren SF6 eller 

produkter som inneholder SF6 har rett, men ikke plikt, til å registrere seg, se nærmere omtale i punkt 3.4.  

 

Dersom importøren velger ikke å registrere seg, må avgiften betales ved innførselen. Dette gjøres på 

tolldeklarasjonen, via Tollvesenets TVINN-system.  

 

For registrerte importører vil avgiftsplikten for gass som inngår i produkter oppstå når produktet tas ut av det 

godkjente lokalet. Ren SF6 som er lagt på godkjent lokale av en registrert importør anses altså i 

utgangspunktet fortsatt å være på det godkjente lokalet underveis i produksjonen av et SF6-holdig produkt. 

 

 
9 GWP-verdi basert på FNs klimapanel sin femte hovedrapport 
10 § 6a-1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. 
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Under produksjon av SF6-holdige produkter vil det imidlertid også kunne oppstå utslipp av SF6 til atmosfæren, 

som følge av mindre lekkasjer, uhell og annet svinn. Utslippet som skjer til atmosfæren under produksjonen 

skal regnes som avgiftspliktig uttak av SF6 fra det godkjente lokalet.  

 

De registrerte importørene skal da fastsette avgiften ved å innrapportere (se nærmere om innrapportering i 

punkt 3.6) og betale den endelige avgiften for all SF6 som er benyttet i produksjonen, i én operasjon. Dette 

gjennomføres i praksis ved at importøren i sin skattemelding innrapporterer uttaket ved hjelp av to ulike 

koder, én kode for den rene SF6-gassen som slippes ut under produksjonen, og én kode for SF6-gassen som 

inngår i ferdigproduktene. SF6 som slippes ut under produksjonen omfattes av avgiften på ren SF6, mens 

SF6 som inngår i ferdigproduktet omfattes av satsen for SF6 som inngår i produkter (redusert sats).  

 

På denne måten prises også utslippet av SF6 til atmosfæren som oppstår under produksjon av SF6-holdige 

produkter. Dermed sikres avgiftsmessig likebehandling av innenlandsk produserte og importerte produkter 

som inneholder SF6, og den registrerte virksomheten slipper å komme i en likviditetsmessig utfordrende 

situasjon ved først å måtte betale full avgift for gassen som brukes i produksjonen, for deretter å søke om 

refusjon av avgiften senere. Ved en slik gjennomføring spares også administrative kostnader knyttet til 

behandling av søknader om refusjon.  

 

For ikke-registrerte importører (det vil si importører som velger å ikke registrere seg), vil avgiftsplikten som 

nevnt oppstå ved innførsel av SF6-gassen. Dette innebærer at virksomheten må betale full avgift ved 

importen, men kan deretter søke Skatteetaten om refusjon for gassen som inngår i SF6-holdige produkter. 

En refusjonsordning er foreslått regulert i forskriften § 3-27-4. Den foreslås å omfatte også andre 

virksomheter enn importører, i praksis virksomheter som kjøper gass fra importør til bruk i produksjon av 

SF6-holdige produkter.  

 

Ved eksport (utførsel) av SF6 foreslås – på samme måte som for andre særavgifter – at virksomheten får fullt 

fritak for avgift, jf. forslag til avgiftsvedtak § 2 bokstav a. For registrerte virksomheter gjennomføres fritaket 

ved at virksomheten fører utførselen med en egen kode (tilleggskode) i skattemeldingen. Ikke-registrerte 

virksomheter må søke Skatteetaten om refusjon. Vi viser også til punkt 3.7.1. 

 

3.4 Avgiftssubjekt - registrering 

 

I samsvar med hva som gjelder for de andre særavgiftene som er vareavgifter, foreslås produsenter og 

importører som avgiftssubjekt. Avgiftssubjektet er ansvarlig for korrekt beregning og betaling av avgiften. For 

vareavgiftene er hovedregelen at produsenter plikter å registrere seg hos Skatteetaten. Reglene om 

registreringsplikt står i særavgiftsforskriften § 5-1. For importører av særavgiftspliktige varer er registrering 

som tidligere nevnt valgfritt. Reglene om registreringsadgang står i forskriften § 5-2.  

 

Velger en importør å registrere seg, får vedkommende rett til å legge importerte avgiftspliktige varer inn på 

et lager godkjent av Skatteetaten. Avgiftsplikten oppstår da først ved uttak av varene fra det godkjente lokalet 

(såkalt utsatt avgiftsbetaling). Velger importøren ikke å registrere seg, forfaller avgiften på de importerte 

varene til betaling ved innførselen til Norge.    
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Registrerte avgiftspliktige virksomheter plikter å føre eget særavgiftsregnskap. Denne plikten følger av § 5-8 

i særavgiftsforskriften. Regnskapsplikten omfatter blant annet oppbevaring av dokumentasjon på de opp-

lysningene som innrapporteres på skattemeldingen, for eventuell etterfølgende kontroll fra Skatteetaten.  

 

3.5 Når avgiftsplikten oppstår 

 

Som nevnt i punkt 3.4 foreslås produsenter og importører som avgiftssubjekt. Avgiftsplikten oppstår derfor 

som hovedregel ved uttak fra registrert virksomhets godkjente lokale, eller ved innførsel, dersom de avgifts-

pliktige varene ikke legges inn på godkjent lokale, jf. særavgiftsforskriften § 2-1 første ledd. Utslipp av SF6-

gass anses som avgiftspliktig uttak. For ikke-registrerte importører av særavgiftspliktige varer, oppstår 

avgiftsplikten ved innførselen, jf. forskriften § 2-1 annet ledd.  

 

3.6 Innrapportering og betaling av avgiften 

 

Registrerte virksomheter plikter å levere skattemelding. Skattemeldingen skal inneholde opplysninger om 

uttak fra virksomhetens godkjente lokale, opplysninger om uttak av varer som eventuelt er fritatt for avgift, 

og andre opplysninger som har betydning for riktig fastsetting av særavgifter. Skattemelding skal leveres selv 

om det ikke skal oppkreves avgift for en gitt periode.  

 

På skattemeldingen skal det benyttes koder for avgiftstype, og koder for avgiftsgruppe. Som nevnt i punkt 

3.4 plikter registrerte virksomheter å oppbevare dokumentasjon på de opplysningene som innrapporteres på 

skattemeldingen.  

 

Skattemelding for særavgifter skal leveres elektronisk i systemet Elsær 2.0 (via Altinn). Hovedregelen er at 

meldingen skal leveres den 18. i måneden etter skattleggingsperioden, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-4-

2 første ledd. Skattleggingsperioden for særavgifter er som hovedregel én kalendermåned, jf. skatte-

forvaltningsforskriften § 8-4-1 annet ledd. Enkelte særavgifter, som NOx-avgift og trafikkforsikringsavgift, har 

avvikende skattleggingsperioder. Det foreslås at avgiften på SF6 følger hovedregelen med månedlige skatt-

leggingsperioder. 

 

Særavgifter forfaller til betaling etter reglene i skattebetalingsloven §§ 10-40 og 10-41. For registrerte 

særavgiftspliktige virksomheter forfaller avgiften til betaling samme dag som det skal leveres skattemelding, 

se § 10-40 annet ledd. For ikke-registrerte importører forfaller avgiften til betaling samtidig med at tollplikten 

oppstår, med mindre avgiften belastes tollkreditten eller dagsoppgjørsordningen, se § 10-41 første ledd.  

 

3.7 Avgiftsfritak 

 

3.7.1 Generelle fritak 

 

Det foreslås at de samme generelle fritakene som gjelder for flere av de øvrige særavgiftene på varer, også 

gjelder for SF6-avgiften. Disse fritakene omfatter blant annet utførsel til utlandet, varer som medbringes som 

reisegods eller midlertidig bruk, og varer som innføres av diplomater. Fritakene fremgår i § 2 i forslag til 

stortingsvedtak, se punkt 6.1 under.  
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Det er gitt generelle bestemmelser om gjennomføring av fritakene i kapitlene 2 og 4 i særavgiftsforskriften, 

se for eksempel § 2-7 (utførsel) og §§ 4-8 og 4-9 (diplomater og militære styrker). Gjennomførings-

bestemmelser for de generelle fritakene som er foreslått i § 2 i stortingsvedtaket, vil gjelde tilsvarende for 

SF6-avgiften. 

 

3.7.2 Førstegangs påfylling av SF6-gass på nye høyspentanlegg 

 

Det foreslås et avgiftsfritak for førstegangs påfylling av SF6-gass på nye høyspentanlegg. Fritaket begrunnes 

med at avgiften har til hensikt å prise utslipp av SF6 til atmosfæren, og ikke gassen som forblir i det lukkede 

anlegget. Siden SF6 som benyttes til etterfylling av nye anlegg er omfattet av avgift, vil avgiften i praksis 

legge en pris på gassen som slippes ut til atmosfæren. Fritaket foreslås knyttet til høyspentanlegg som 

påfylles SF6 på anleggsstedet ved installasjon. Dermed omfattes alle anlegg over 1 000 V11, som inkluderer 

alle SF6-anlegg i kraftsektoren.  

 

Det foreslås at fritaket gjennomføres ved refusjon, og at refusjonsberettiget virksomhet er kjøper av gass 

brukt til førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg. Hvem som i et konkret tilfelle forestår selve påfyllingen 

av gass på et høyspentanlegg kan være eier eller leverandør av anlegget (først og fremst større nettselskap 

og noen få kraftselskap) eller produsent. Det antas å være omkring 50-60 virksomheter som vil kunne søke 

om refusjon.  

 

Refusjon gjelder kun for den mengden SF6-gass som er fylt på anlegget etter installasjon, og som anlegget 

er dimensjonert for. Eventuell SF6-gass som allerede er i anlegget på tidspunktet for installasjon, er ikke 

refusjonsberettiget.   

 

Vi foreslår at søknad om refusjon sendes skattekontoret, og at søknaden må vedlegges dokumentasjon fra 

NVE på at anlegget søknaden gjelder er et høyspentanlegg med SF6, og at gassen det søkes refusjon av 

avgift for skal brukes eller har blitt brukt til førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

4.1 Økonomiske og administrative konsekvenser for de avgiftspliktige 

 
Nettselskaper og andre brukere av SF6 i kraftsektoren antas å ville oppleve en viss økning i prisen på SF6-

holdige produkter, og stor økning i prisen på gass for etterfylling. Enkelte større aktører i kraftmarkedet, som 

enten slipper ut SF6, bruker SF6 eller produserer SF6-holdige produkter, kan som følge av avgiften få årlige 

ekstrakostnader på anslagsvis fra 2 til 5 millioner kroner. Dette forutsetter at utslippsnivået er det samme, og 

at aktørene ikke går over til alternative gasser. Utover dette antas prisøkningen på SF6-holdige produkter å 

bli moderat, og den foreslåtte avgiften vil uansett følge nivået for CO2-avgift på utslipp av ikke-kvotepliktige 

klimagasser, som aktører i andre sektorer også omfattes av.   

 

De administrative kostnadene knyttet til beregning og innrapportering av avgiften til Skatteetaten må antas å 

bli relativt lave for de avgiftspliktige. Det må likevel forventes at oppstartsfasen vil være noe mer administrativt 

 

 
11 I henhold til definisjon av høyspenning gitt av Norsk elektroteknisk komité (NEK). 

https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8yspenning
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ressurskrevende, med behov for informasjon, veiledning og opplæring, og eventuelle system- og 

rapporteringstekniske tilpasninger.  

 

4.2 Administrative konsekvenser for myndighetene  

 

Innføring av avgift på SF6 vil medføre noe økt ressursbruk i Skatteetaten, likevel anslått til godt under ett 

årsverk.   

 

Som for de avgiftspliktige må oppstartsfasen forventes å bli den mest ressurskrevende perioden. Før en ny 

avgift trer i kraft, må det utarbeides informasjonsmateriell til nye særavgiftspliktige, nytt årsrundskriv, 

informasjon på Skatteetatens nettsider må oppdateres, og det må vurderes om det bør avholdes 

informasjonsmøter eller på annen måte opprettes kontakt med bransjen. Videre antas det at innføring av en 

ny avgift vil medføre noe økning i veiledning på chat, e-post og telefon, opplæring internt, behov for 

regelverksavklaringer og registrering av særavgiftspliktige.  

 

Ressursbruken i Skatteetaten vil påvirkes av hvor mange nye særavgiftspliktige aktører den nye avgiften 

medfører. Det er i dag omkring 10-15 virksomheter i Norge som importerer SF6-gass i bulk. Disse vil ha 

adgang til å bli registrert som særavgiftspliktig virksomhet. Dette er et relativt lavt antall avgiftspliktige, og de 

administrative kostnadene for Skatteetaten knyttet til registrering og oppfølging av disse, må derfor antas å 

bli lave.   

 

Ettersom samme avgiftstekniske løsning er valgt som for de øvrige særavgiftene som er vareavgifter, med 

lik rapporteringsfrist og terminlengde, vil også kostnadene knyttet til nødvendig systemteknisk utvikling og 

tilpasning bli relativt lave. Fra et IT- perspektiv må forslaget anses som en standard, mindre endring, med ny 

avgiftstype i særavgiftskatalogen, som medfører lave økonomiske og administrative kostnader for Skatte-

etaten. 

 

Innføring av avgiften vil også kreve noe ressursbruk fra NVE, Miljødirektoratet og tollmyndighetene. Fritaket 

for førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg vil som foreslått forutsette dokumentasjon fra NVE. Til dette 

vil det medgå noe administrative ressurser. Etter hvert som bruken av SF6 går ned fordi alternativer uten SF6 

blir tilgjengelige, må antallet søknader antas å minske. Det antas uansett at den økte ressursbruken som 

følge av avgiften vil kunne dekkes innenfor eksisterende budsjetter og ressurser i alle berørte etater.  

 

5. EØS-rettslige konsekvenser 

 

5.1 Redusert sats for SF6 i produkter 

 

Vi vurderer det slik at redusert sats for SF6 i produkter er forenlig med EØS-avtalens regler om statsstøtte, 

jf. avtalen art. 61. Den reduserte satsen gjelder likt for alle SF6-holdige produkter, og favoriserer ikke ett slikt 

produkt på bekostning av andre sammenliknbare produkter. Produsenter og importører av SF6-holdige 

produkter behandles likt, og gis ingen økonomiske fordeler som produsenter og importører i samme faktiske 

og rettslige situasjon ikke får.  
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I den grad redusert sats på de aktuelle produktene kan anses som et avvik fra avgiftens hensyn om å prise 

alle utslipp av SF6 (referanserammen), kan dette begrunnes i systemets logikk, siden kun en begrenset andel 

av gassen i SF6-holdige produkter vil bli sluppet ut til atmosfæren. Selektivitetsvilkåret er derfor ikke oppfylt, 

og tiltaket (den reduserte satsen) utgjør derfor ikke statsstøtte. 

 

5.2 Fritak for førstegangs påfylling 

 

Vi vurderer det slik at et fritak for førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg er forenlig med EØS-avtalens 

regler om statsstøtte, jf. avtalen art. 61. 

 

Fritaket gjelder likt for alle nye høyspentanlegg som påfylles gass etter installasjon, og favoriserer ikke ett 

slikt anlegg på bekostning av andre sammenliknbare anlegg. Importører av SF6-gass og kjøpere av gass til 

bruk ved førstegangs påfylling behandles likt, og gis ingen økonomiske fordeler som importører og kjøpere i 

samme faktiske og rettslige situasjon ikke får. I den grad fritaket kan anses som et avvik fra avgiftens hensyn 

om å prise alle utslipp av SF6 (referanserammen), kan dette begrunnes i systemets logikk: den gassen som 

lekker ut av et anlegg som er konstruert for regelmessig etterfylling, vil erstattes av ny, fullt avgiftsbelagt 

gass. Dette vil over tid utgjøre en avgift på de utslippene som faktisk skjer fra anlegget. Selektivitetsvilkåret 

er derfor ikke oppfylt, og tiltaket (fritaket) utgjør derfor ikke statsstøtte.    

 

6. Forslag til regelverk 

 

6.1 Stortingets vedtak om avgift på svovelheksafluorider (SF6) 

 

§ 1. Fra [Dato] skal det i henhold til lov 19. mai 1933 om særavgifter betales avgift til statskassen ved 

innførsel og innenlandsk produksjon av svovelheksafluorider (SF6) med følgende beløp:  

a) ren SF6: kr [x] per kg, 

b) SF6 som inngår i produkter: kr [y] per kg. 

 

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. 

 

§ 2. Det gis fritak for avgift på varer som  

 a) utføres til utlandet, 

 b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel, 

c) innføres 

  1. som reisegods etter tolloven § 5-1, 

  2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2, 

  3. til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd. 

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av 

  1. diplomater, 

  2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred, 

  3. Den nordiske investeringsbank. 

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager, 

f) brukes til førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg. 

 Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.  
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§ 3. Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.  

 

§ 4.  Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner 

som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en 

utilsiktet virkning.  

 

6.2 Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter 

 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:  

 

Nytt kapittel 3-27 skal lyde:  

 

Kap. 3-27. Avgift på svovelheksafluorider (SF6) 

 

§ 3-27-1. Saklig virkeområde 

(1) Avgiftsplikten omfatter ren SF6 og SF6 som inngår i produkter.  

(2) Med ren SF6 menes produkter omfattet av tolltariffens posisjon 28.12.9001 (svovelheksafluorid). 

(3) Med SF6 som inngår i produkter menes produkter omfattet av følgende posisjoner i tolltariffen:  

 1. 85.35.3000 (skillebrytere og effektbrytere), 

 2. 85.43.1000 (partikkelakseleratorer), 

 3. 90.12.1000 (mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater). 

(4) Avgiftsplikten omfatter ikke SF6 som: 

a) er lagret på tidspunktet avgiften trer i kraft, 

b) er installert i SF6-isolerte anlegg på tidspunktet avgiften trer i kraft, 

c) gjenbrukes etter tapping fra SF6-isolerte anlegg som tas ut av drift. 

 

§ 3-27-2. Avgiftsgrunnlag og –beregning 

(1) For ren SF6 beregnes avgiften av varens nettovekt multiplisert med den avgiftssatsen som 

fremgår av Stortingets vedtak § 1.  

(2) For SF6 som inngår i produkter beregnes avgiften av andelen SF6 i produktet. 

 

§ 3-27-3. Refusjon – førstegangs påfylling på nye høyspentanlegg 

(1) Det gis refusjon tilsvarende betalt avgift for SF6-gass som brukes til førstegangs påfylling på 

nye høyspentanlegg. Med høyspentanlegg menes elektrisk anlegg for nominell spenning høyere enn 1000 

V.  

(2) Det gis refusjon for den mengden SF6-gass som er fylt på anlegget etter installasjon og som 

anlegget er dimensjonert for. 

(3) Søknad om refusjon sendes skattekontoret. Søker må legge ved dokumentasjon fra Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at gassen er brukt til førstegangs påfylling på nye 

høyspentanlegg. 

 

§ 3-27-4. Refusjon – ikke-registrert virksomhet som produserer SF6-holdige produkter 
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(1) Ikke-registrerte virksomheter som bruker SF6 i produksjon av SF6-holdige produkter kan søke 

om refusjon av avgift tilsvarende differansen mellom full sats og redusert sats for den mengden gass som 

inngår i produktet. 

(2)  Søknad om refusjon sendes skattekontoret. Søknaden må inneholde dokumentasjon på 

mengden SF6 som inngår i de produktene som er produsert. 


