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1. Innledning 

 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet forslag om å innføre fritak for CO2-avgift 

på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS) på høring.   

 

Fritaket må fastsettes i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter. Vi presiserer at 

forslaget forutsetter at regjeringen beslutter å fremme forslag om innføring av et slikt fritak for CO2-

avgiften, og at Stortinget vedtar dette. 

 

Fritaket foreslås nærmere regulert i særavgiftsforskriften. Det foreslås enkelte endringer i gjeldende 

forskrift slik at det tilsvarende fritaket i avgiften på forbrenning av avfall  reguleres på samme måte. 

 

Vi vil i det følgende redegjøre kort for gjeldende rett for henholdsvis CO2-avgiften og 

avfallsforbrenningsavgiften og bakgrunnen for forslagene (punkt 2). Deretter gis en gjennomgang av 

innholdet i forslagene (punkt 3 og 4), økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet og 

for Skatteetaten (punkt 5) og EØS-rettslige konsekvenser (punkt 6). Forslag til endringer i regelverket 

gis i punkt 7. 

 

2. Bakgrunn og gjeldende rett 

 

2.1 CO2-avgift på mineralske produkter  

 

Det følger av Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter at det skal betales CO2-avgift 

på mineralolje, bensin, naturgass og LPG. Formålet med CO2-avgiften er å bidra til kostnadseffektiv 

reduksjon i utslippene av CO2 fra bruk av mineralske produkter.  

 

I stortingsvedtaket § 2 er det gitt flere fritak fra avgiftsplikten. Det er blant annet i § 2 bokstav g gitt 

fritak for mineralske produkter som leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter 

klimakvoteloven (gjelder imidlertid ikke naturgass og LPG, samt mineralolje og bensin til innenriks 

kvotepliktig luftfart) og i bokstav f er det gitt fritak ved bruk som råstoff i industriell virksomhet når 

bruken er på en slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til luft, eller utslippet er vesentlig 

lavere enn det mengden råstoff skulle tilsi.  

 

I dagens regelverk et det ikke noe fritak i CO2-avgiften for CO2 som fanges og lagres.  

 

2.2 Avgift på forbrenning av avfall 

 

Fra 1. januar 2022 ble det innført avgift på forbrenning av avfall (avfallsforbrenningsavgiften). 

Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagasser ved 

forbrenning av avfall, og slik bidra til at Norge innfrir sine internasjonale forpliktelser på 

klimaområdet.  

 

I avfallsforbrenningsavgiften er det fastsatt et fritak for avgift ved forbrenning av avfall dersom CO2 

fra forbrenningen fanges og lagres, jf. Stortingets vedtak om avgift på forbrenning av avfall § 2 første 

ledd bokstav b og særavgiftsforskriften § 3-13-6. Det er imidlertid ikke gitt nærmere regulering av 
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fritaket og gjennomføringen av det. Det foreslås derfor en nærmere regulering av fritaket, og at det 

samordnes med det nye fritaket i CO2-avgiften på mineralske produkter. 

 

2.3 Karbonfangst og lagring  

 

CO2 som dannes ved forbrenning kan fanges og fraktes direkte, eller via et mellomlager til en 

geologisk lagringsplass for permanent lagring (CCS). Hensikten med å fange og lagre CO2 er å unngå 

utslipp av CO2 til atmosfæren. Ved fangst vil det kunne variere hvor stor andel av utslippet av CO2 

som fanges. Det vil være ulike forhold fra virksomhetens side som avgjør hvor stor andel 

virksomheten fanger.  

 

Når CO2 som oppstår ved bruk av mineralske produkter fanges og lagres permanent, medfører dette 

at bruken ikke gir utslipp av klimagasser til atmosfæren. Et fritak for slik bruk, vil være i tråd med 

avgiftens formål om å redusere utslipp av klimagasser. Fritaket harmonerer også med at det gis fritak 

for bruk som råstoff i industriell virksomhet når bruken er på en slik måte at det ikke oppstår utslipp 

av karbon til luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det mengden råstoff skulle tilsi. 

 

I dag er det to karbonfangst og -lagringsprosjekter som er i drift, på Sleipner og Snøhvit. Disse er 

knyttet til offshore-virksomhet. Videre er det flere karbonfangstprosjekter på land under planlegging.   

 

Et fritak for CO2-avgift for karbonfangst og lagring krever nærmere regulering i forskrift. Det foreslås 

at  fritak for CO2-avgift og fritak for avfallsforbrenningsavgiften reguleres på samme måte.  

 

3. CO2-avgift på mineralske produkter – nærmere om forslag til endringer 

 

3.1 Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter 

 

Det foreslås at et fritak for CO2 som fanges og lagres tas inn i stortingsvedtaket om CO2-avgift på 

mineralske produkter § 2 ny bokstav h. Dette vil være tilsvarende som fritaket for 

avfallsforbrenningsavgiften, jf.  Stortingets vedtak om avgift på forbrenning av avfall § 2 bokstav b.  

 

3.2 Særavgiftsforskriften 

 

Vilkår for og gjennomføring av fritaket for karbonfangst og lagring foreslås regulert i ny § 3-6-13 i 

særavgiftsforskriften. 

 

3.2.1 Definisjon av ‘fangst og lagring’ 

 

Fritaket omfatter fangst og lagring av CO2. Med lagring menes her permanent lagring. Det vil si at 

vilkårene for fritak ikke vil være oppfylt dersom CO2 fanges, men senere benyttes til andre formål. 

Det er kun i de tilfeller hvor CO2-en anbringes lager for permanent lagring, at vilkårene for fritak vil 

være oppfylt.  

 

Som det fremgår ovenfor under punkt 2 vil CO2-en etter at den er fanget måtte leveres for transport, 

eventuell via mellomlager, før det leveres til det permanente lageret. Dette innebærer at det vil gå 

noe tid fra CO2-en er fanget til den ligger på permanent lager. 
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For avfallsforbrenningsavgiften er det gitt en definisjon av fangst og lagring av CO2 i 

særavgiftsforskriften § 3-13-3 bokstav d. Fangst og lagring av CO2 er der definert som: fangst av CO2 

fra forbrenningsanlegg og som lagres i en geologisk formasjon med nødvendige tillatelser gitt av 

kompetente myndigheter. Det forslås en tilsvarende definisjon for CO2-avgiften på mineralske 

produkter. Det foreslås også at det av definisjonen fremgår at det er permanent lagring som er 

omfattet. For CO2-avgiften vil fritaket da defineres slik at det med fangst og lagring av CO2 menes 

fangst av CO2 ved bruk av mineralolje, bensin, naturgass og LPG og som lagres permanent i en 

geologisk formasjon. Dette foreslås tatt inn i ny § 3-6-13 andre ledd. 

 

For avfallsforbrenningsavgiften foreslås det å ta inn tilsvarende presisering med hensyn til 

permanent lagring i § 3-13-3 bokstav d, se forslag i punkt 7. 

 

3.2.2 Hvem fritaket omfatter  

 

Det er den som har kjøpt det avgiftspliktige produktet som er fritaksberettiget. Fritaket vil kunne 

omfatte både kvotepliktige og ikke kvotepliktige virksomheter, samt både virksomheter som er 

registrerte for CO2-avgiften og virksomheter som ikke er registrerte for avgiften. 

 

Det kan tenkes at det vil være en annen aktør enn den som har kjøpt og benyttet det avgiftspliktige 

produktet, som er ansvarlig for fangsten. I slike tilfeller vil det fortsatt være den som har kjøpt 

produktet som er fritaksberettiget.  

 

3.2.3 Hva fritaket omfatter 

 

Fritaket gjelder kun CO2 som kommer fra forbrenning av mineralske produkter. CO2 som fanges vil 

kunne stamme fra ulike kilder. Dette kan for eksempel være mineralske produkter, avfall, fossilt og 

biogent materiale. Virksomheten må her ha oversikt over mengde av de ulike kildene som er brukt, 

slik at det ved beregningen av det som fanges og lagres, vil kunne gjøres en fordeling basert på 

andelen av de ulike kilder. Andelen av de ulike kilder må også kunne dokumenteres for at fritak skal 

kunne gis, se punkt 3.2.4  

 

Det antas at det i svært få tilfeller vil gis fritak for hele avgiften. Mengden som lagres vil avhenge av 

fangstgraden og om det eventuelt har vært utslipp på vei til lager.  Når man kjenner lagret mengde vil 

man kunne finne et forholdstall for avgiftsfritaket for de mineralske produktene. Dette kan for 

eksempel være at 50 prosent av utslippet har blitt fanget og lagret. Videre kan det være at 50 

prosent av denne CO2-en stammer fra mineralske produkter. 

 

3.2.4 Dokumentasjon  

 

Det følger av særavgiftsforskriften § 2-8 at krav om fritak skal kunne dokumenteres. Kravets omfang 

og vilkårene for at fritaket er oppfylt skal også fremgå av dokumentasjonen med mindre noe annet er 

bestemt.  

 

Mengde CO2 som har blitt fanget og lagret må dermed dokumenteres.  
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Mengde CO2 levert til lageret kan dokumenteres ved en faktura (eller annen tilsvarende 

dokumentasjon) fra lageroperatøren for innlevert mengde CO2. Lageroperatøren vil imidlertid ikke ha 

kunnskap om fordeling, med hensyn til hvilke kilder, den lagrede CO2-en stammer fra. For de 

kvotepliktige virksomhetene vil deres kvotepliktige utslipp og mengden av de ulike kildene, i tillegg til 

total mengde fanget og lagret CO2, fremgå av deres årlige utslippsrapport etter klimakvoteloven til 

Miljødirektoratet. Av rapporten vil det framgå hvor mye av den lagrede CO2-en som stammer fra 

mineralske produkter. 

 

På bakgrunn av dette, foreslås det at fritaket for karbonfangst og lagring for kvotepliktige 

virksomheter, gis med forbehold om at forurensningsmyndighetene godkjenner den årlige 

utslippsrapporten. Dette er tilsvarende det som gjelder for fritaket for kvotepliktig utslipp i 

særavgiftsforskriften § 3-6-6. Et annet moment som taler for denne løsningen, er at CO2- som den 

kvotepliktige virksomheten har fanget og lagret, går til fratrekk i virksomhetens kvoter, og påvirker 

således også fritaket for kvotepliktig utslipp. Denne tilknytningen mellom de to fritakene taler for at 

fritakene ses i sammenheng når det gjelder dokumentasjon, og at karbonfangst og lagring derfor 

først anses endelig dokumentert når godkjent utslippsrapport fra Miljødirektoratet foreligger.  

 

Vi legger videre til grunn at Miljødirektoratet vil kunne stille krav til lageroperatøren om at mottatt 

mengde CO2 fra ulike aktører skal dokumenteres også der det er innlevert fra ikke-kvotepliktige 

virksomheter. Dette er imidlertid foreløpig ikke gjennomført i praksis. 

 

Både fangst, rørtransport og geologisk lagring av CO2 er kvotepliktig aktiviteter, jf. 

klimakvoteforskriften § 1-1 første ledd. Det vil kunne være utslipp av CO2 fra det permanente lageret. 

Lageroperatøren må ha en tillatelse til lagring, samt at det stilles krav til målinger av utslipp. I tillegg 

vil de også være underlagt årlig rapportering til Miljødirektoratet. Når lagring av CO2 er kvotepliktig 

aktivitet, innebærer dette at eventuelle utslipp av CO2 fra det permanente lageret vil være 

kvotepliktig og det vil måtte svares kvoter for dette utslippet. Dette utslippet vil imidlertid ikke være 

avgiftspliktig. 

 

Det foreslås at krav til dokumentasjon tas inn i § 3-6-13 tredje ledd.  

 

3.2.5 Refusjonssats 

 

CO2-avgiften på mineralske produkter betales per standardliter for bensin og mineralolje, og per 

standardkubikkmeter for naturgass og per kilo for LPG, mens fritaket er knyttet til mengde CO2. CO2-

avgiften er imidlertid den samme for alle produktene målt i kroner per tonn CO2. Det foreslår derfor 

en refusjonssats i kroner per tonn for hhv. ikke-kvotepliktige og kvotepliktige utslipp, og at disse 

fastsettes i Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd. Se forslag til CO2-avgiftsvedtak og tilsvarende for 

avfallsforbrenningsavgiften. 

 

3.2.6 Gjennomføring av fritaket ved refusjon  

 

Et fritak kan gjennomføres som direkte fritak eller som refusjon. Ved direkte fritak vil registrert 

virksomhet kunne levere avgiftspliktige produkter uten avgift mot dokumentasjon på at vilkårene for 

fritak er oppfylt. Dette vil normalt skje ved at det ved levering avgis en erklæring om at vilkårene for 
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fritak er oppfylt. Ved refusjon vil den fritaksberettigede først måtte betale avgift, og deretter søke 

skatteetaten om refusjon av avgift. 

 

I tilfeller hvor det er registrert virksomhet selv som bruker det mineralske produktet og har installert 

fangstanlegg, og fanger (helt eller delvis) den CO2-en som dannes ved forbrenning av produktet, vil 

det i utgangspunktet være mulig å gjennomføre fritaket som et direkte fritak. Den registrerte 

virksomheten vil i sin særavgiftsmelding kunne føre CO2 som er fanget og levert til permanentlager 

med en fritakskode.  

 

Det antas imidlertid at det vil være virksomheter som ikke er registrert for særavgiften, men som har 

installert fangstanlegg, og fanger (helt eller delvis) CO2 som deres bruk av mineralske produkter 

medfører. Disse virksomhetene har kjøpt mineralolje, bensin, naturgass eller LPG fra registrert 

virksomhet. Et direkte fritak måtte da gjennomføres ved en erklæringsordning, dvs. at de 

virksomheter som ikke er registrert må avgi en erklæring til den registrerte virksomheten om hvor 

mye av den kjøpte mineraloljen (bensinen eller gassen) som vil bli fanget og lagret permanent. Et 

direkte fritak innebærer at Skatteetaten ikke har informasjon om hvilke virksomheter som har 

mottatt gass/mineralolje (herunder bensin) i medhold av fritaket, eller med hvor mye. Dette vil være 

informasjon som kun den registrerte virksomheten besitter. Skatteetaten vil kun ha opplysninger om 

den totale mengden gass/mineralolje den registrerte virksomheten har levert under dette fritaket. 

Det vil dermed ikke foreligge grunnlag for å kunne føre kontroll med om vilkårene for fritaket er 

oppfylt. 

 

For ikke-registrerte virksomheter antar vi også at det vil være svært vanskelig å på 

leveringstidspunktet skulle kunne gi en erklæring om hvor mye som faktisk vil bli fanget og lagret. 

Fritaket vil da ikke kunne dokumenteres på dette tidspunktet. Det blir da vanskelig å gjennomføre 

fritaket som et direkte fritak. 

 

De virksomheter som per i dag antas å ville fange CO2, vil i hovedsak være kvotepliktige etter 

klimakvoteloven. Det gis fritak for CO2-avgift for kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven, jf. 

Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 2 g og særavgiftsforskriften § 3-6-6. 

Dette fritaket gjennomføres ved refusjon både for registrerte og ikke-registrerte virksomheter. 

Fritaket gis med forbehold om at forurensningsmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av 

utslippsrapporten etter klimakvoteloven. Det antas at de virksomheter som oppfyller vilkårene for 

fritak for fangst og lagring dermed allerede er kjent med refusjonsordningen og rapportering til 

Miljødirektoratet. Det er også, som nevnt i punkt 3.2.4, en nær sammenheng mellom et fritak for 

karbonfangst og lagring, og dagens fritak for CO2-avgift for kvotepliktig utslipp i særavgiftsforskriften 

§ 3-6-6, ved at den CO2 som virksomheten har fanget og lagret, går til fratrekk ved beregning av 

antall kvoter som virksomheten må levere. Denne tilknytningen mellom de to fritakene taler for at 

avgiftsfritaket for karbonfangst og lagring også gjennomføres som en refusjonsordning på samme 

måte som avgiftsfritaket for kvotepliktig utslipp.  

 

De kvotepliktige virksomhetene vil, som nevnt i punkt 3.2.4, i utslippsrapporten til Miljødirektoratet 

også rapportere total mengde fanget og lagret CO2. Andelen av den lagrede CO2 som stammer fra de 

mineralske produktene vil da kunne beregnes på bakgrunn av disse opplysningene. Også dette taler 

for at fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. 
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For de fritatte virksomhetene vil en refusjonsordning kunne innebære noe mer arbeid enn ved et 

direkte fritak. Etter refusjonsordningen for kvotepliktig utslipp, jf. særavgiftsforskriften § 3-6-6, kan 

søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret. Skattekontoret behandler slike søknader om 

refusjon raskt, og de registrerte virksomhetene får innvilget refusjon omtrent samtidig som de 

innbetaler avgiften. Det foreslås at en refusjonsordning for fangst og lagring av CO2 gjennomføres på 

tilsvarende måte og at det derfor ikke vil oppstå særlig likviditetsulempe for virksomhetene. I den 

forbindelse vises det også til at vilkårene for fritak først vil være oppfylt når fanget CO2 er innlevert til 

permanent lager, og dokumentasjon for dette foreligger. Som følge av at disse virksomhetene også 

vil måtte sende søknad om refusjon for sitt eventuelle øvrige kvotepliktige utslipp, vil det heller ikke 

medføre særlig ekstra arbeid at fritaket innføres som en refusjonsordning. Se for øvrig punkt 5.2 om 

administrative konsekvenser for skatteetaten. 

 

På bakgrunn av dette foreslås det at fritaket gjennomføres ved en refusjonsordning både for 

registrerte og ikke-registrerte virksomheter. Det innebærer at den fritaksberettigede i etterkant av at 

CO2-en er fanget og innlevert til permanent lager, og dokumentasjon for dette er mottatt, kan søke 

skattekontoret om refusjon månedlig på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon.  

 

Det foreslås at dette fastsettes i særavgiftsforskriften § 3-6-13 første ledd. 

 

4. Avgift på forbrenning av avfall – nærmere om forslag til endringer 

 

4.1. Dokumentasjon for fritak 

 

Som nevnt i punkt 2.1 er fritaket i avfallsforbrenningsavgiften for CO2 som fanges og lagres, ikke 

nærmere regulert i særavgiftsforskriften. Det forslås en bestemmelse om krav til dokumentasjon i 

særavgiftsforskriften § 3-13-6 nytt andre ledd. Fritaket er per i dag ikke benyttet. Forslaget vil derfor i 

praksis ikke medføre noen endring for de berørte. 

 

Som nevnt i punkt 3.2.3 vil CO2 kunne stamme fra ulike kilder. Dette gjelder også for CO2 som fanges 

fra avfallsforbrenningsanlegg. Den fangede CO2-en kan for eksempel stamme fra farlig avfall, fossilt 

og biogent materiale. Det må derfor også her fastsettes  hvor stor andel av den fangede CO2-en som 

stammer fra hvilke kilder. Fanget CO2 som stammer fra for eksempel biogent materiale eller farlig 

avfall, kan ikke medregnes i mengde fanget CO2 som skal gi grunnlag for fritak . Dette fordi det ikke er 

betalt avgift for disse kildene, da avgiftsplikten ikke omfatter utslipp ved forbrenning av avfall som 

ikke inneholder fossilt materiale og at det er  fritak for farlig avfall. Virksomheten må derfor ha 

oversikt over mengde av de ulike kildene, slik at det ved beregningen av det som er fanget og lagret, 

kan gjøres en fordeling av de ulike kilder. Andelen av de ulike kilder må også kunne dokumenteres .   

 

Mengde CO2 som lagres vil avhenge av fangstgraden, og om det eventuelt har vært utslipp på vei til 

lager.  Når man kjenner lagret mengde vil man finne et forholdstall for avgiftsfritaket. Dette kan for 

eksempel være at 50 prosent av utslippet har blitt fanget og lagret. Videre kan det være at 30 

prosent av denne CO2-en stammer fra farlig avfall, 20 prosent fra biogent materiale og 50 prosent fra 

avfall med fossilt materiale. Fritaket for fangst og lagring vil her omfatte 50 prosent av mengde CO2 

som er innlevert til permanent lager.  
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Mengde CO2 innlevert til det permanente lageret kan dokumenteres ved at det foreligger en faktura 

(eller annen tilsvarende dokumentasjon) fra lageret for levert mengde. Virksomheten må også 

dokumenter andelen av de ulike kildene den fangede CO2-en stammer fra. For de kvotepliktige 

virksomhetene vil dette fremgå av deres utslippsrapport til Miljødirektoratet. Det foreslås derfor at 

fritaket for kvotepliktige virksomheter, tilsvarende som for CO2-avgiften, gis med forbehold om at 

forurensningsmyndighetene godkjenner den årlige utslippsrapporten etter klimakvoteloven, og at 

virksomheten årlig innen 18. mai oversender denne godkjenningen av utslippsrapporten til 

skattekontoret.  

 

Krav til dokumentasjon foreslås inntatt i særavgiftsforskriften § 3-13-6 nytt andre ledd. 

 

4.2 Gjennomføring av fritaket ved refusjon 

 

For avfallsforbrenningsavgiften vil alle de fritaksberettigede være registrerte virksomheter, jf.  

registreringsplikten i særavgiftsforskriften § 5-1 bokstav p. Det gjør at det vil kunne være mulig å 

gjennomføre fritaket som et direkte fritak.  

 

For CO2-avgiften må fritaket for karbonfangst og lagring ses i sammenheng med samme virksomhets 

fritak for CO2-avgift for kvotepliktig utslipp etter særavgiftsforskriften § 3-6-6, se punkt 3.2.6. 

Tilsvarende gjør seg imidlertid ikke gjeldende med hensyn til avfallsforbrenningsavgiften, da 

avgiftsplikten per i dag omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp. Dette kan tale for at 

fritaket for avfallsforbrenningsavgift for CO2 som fanges og lagres, gjennomføres som et direkte 

fritak.  

 

For avfallsforbrenningsavgiften oppstår avgiftsplikten ved innlevering av avfall til 

forbrenningsanlegget, og forfaller til betaling den 18. i påfølgende måned. Det antas derfor at 

virksomheten vil måtte betale avgift ved innleveringen av avfallet, selv om CO2-utslippet fra det 

innleverte avfallet senere blir fanget og lagret. Det er først når CO2-en er fanget, og 

fritaksberettigede har mottatt dokumentasjon fra det permanente lageret på mengde innlevert CO2, 

at vilkårene for fritak er oppfylt. Det antas at det vil ta noe tid fra avfallet innleveres 

forbrenningsanlegget til det forbrennes og den fangede CO2-en er innlevert til det permanente 

lageret og nødvendig dokumentasjon for dette foreligger. Fritaket kan først føres i 

særavgiftsmeldingen når dokumentasjon foreligger. På dette tidspunktet vil avgiften trolig være 

forfalt.  

 

På bakgrunn av dette kan vi ikke se at en refusjonsordning vil innebære noe særlig likviditetstap for 

virksomhetene sammenlignet med et direkte fritak. Det vises også til at skattekontoret behandler 

slike søknader om refusjon raskt.  

 

Ved en refusjonsordning vil virksomheten heller ikke være bundet til leveringstidspunktet for 

særavgiftsmeldingen, men kan sende månedlig søknad når dokumentasjon fra det permanente 

lageret foreligger. 

 

Som det fremgår i punkt 4.1.1 vedrørende dokumentasjon vil det for de kvotepliktige i deres 

rapportering til Miljødirektoratet fremgå hvilke kilder den fangede og lagrede CO2-en stammer fra. 

Dette taler for en refusjonsordning tilsvarende som for CO2-avgiften, slik at fritaket for kvotepliktige 
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virksomheter gis med forbehold om at forurensningsmyndighetene godkjenner den årlige 

utslippsrapporten etter klimakvoteloven. Når det gjelder virksomheter som ikke er kvotepliktig, må 

også disse kunne dokumentere hva CO2-en stammer fra.  

 

Det foreslås derfor at fritaket for karbonfangst og lagring etter avfallsforbrenningsavgiften 

gjennomføres ved en refusjonsordning, og at særavgiftsforskriften § 3-13-6 første ledd endres slik at 

dette fremgår går av denne bestemmelsen. Fritaket er per i dag ikke benyttet. Forslaget vil derfor i 

praksis ikke medføre noen endring for de berørte. 

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser  

 

5.1 Konsekvenser for næringslivet 

 

Det er i dag en refusjonsordning for CO2-avgiften etter særavgiftsforskriften § 3-6-6 for bruk som gir 

kvotepliktig utslipp. Det antas at innføringen av CO2-avgiftsfritak for karbonfangst og lagring i første 

omgang vil gjelde få aktører, og at disse allerede er omfattet av refusjonsordningen for kvotepliktige 

utslipp.  

 

Disse virksomhetene vil da være godt kjent med ordningen med refusjon, og 

gjennomføringsbestemmelsene for kvotepliktig utslipp. Det legges på bakgrunn av dette til grunn at 

det ikke vil medføre særlig store administrative kostnader ved å gjennomføre fritaket som en 

refusjonsordning. 

 

De fritaksberettigede etter avfallsforbrenningsavgiften, vil ikke være like godt kjent med 

refusjonsordningen for kvotepliktig utslipp. Noen vil imidlertid være kjent med rapportering som 

kvotepliktig til Miljødirektoratet. Disse vil kunne oppleve søknad om refusjon som noe  

ressurskrevende. Det antas imidlertid at det heller ikke for disse vil være særlig mer administrativt 

byrdefullt med en refusjonsordning fremfor et direkte fritak.  

 

Det antas at det ikke vil innebære noe særlig likviditetstap for virksomhetene at fritaket gjennomføres 

ved refusjon heller enn et direkte fritak. Det vises her til det som står om dette i punkt 3.2.6 og 4.1.2. 

 

5.2 Administrative konsekvenser for Skatteetaten 

 

Refusjonssøknader er en manuell arbeidsoppgave for Skatteetaten som vil kreve administrative 

ressurser. Det antas imidlertid at antall søknader vil være begrenset, men vil kunne øke på sikt.  

 

Det antas at skatteetaten ikke vil bruke betydelig mer ressurser på å behandle søknader om refusjon 

for fangst og lagring av CO2 enn det som kreves ved behandling av refusjonssøknad for kvotepliktig 

utslipp. Det legges til grunn at det vil kunne kreve mer ressurser å behandle refusjonssøknader fra 

ikke-kvotepliktige virksomheter, som ikke er kjent med dagens refusjonsordning for kvotepliktig 

utslipp. 

 

Det vil også måtte opprettes egne avgiftsgrupper for fangst og lagring, tilsvarende som for 

kvotepliktig utslipp i dag. Dette for å kunne skille mellom utslipp og lagring/fangst, samt å kunne ta ut 

tall til statistiske formål. 
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6. EØS-rettslige konsekvenser 

 

CO2-avgiften på mineralske produkter har som formål å bidra til kostnadseffektiv reduksjon i 

utslippene av CO2 til atmosfæren fra bruk av mineralske produkter. 

 

Fangst og permanent lagring av CO2 som oppstår som følge av bruken av mineralske produkter, 

medfører at CO2-en ikke slippes ut i atmosfæren ved bruken. Det legges til grunn at et fritak for 

karbonfangst og lagring vil være i samsvar med EØS-regelverket og ikke utgjøre statsstøtte, da et slikt 

fritak er innenfor avgiftens logikk og dermed ikke selektivt.  

 

7. Forslag til regelverk 

 

7.1 Forslag til endringer i Stortinget vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter 

 

§ 1 andre ledd skal lyde: 

 

For mineralske produkter som er fritatt for avgift etter § 2 bokstav h, gis det fritak for avgift med kr 

766 per tonn CO2.  

 

§ 2 ny bokstav h skal lyde: 

 

h. er brukt og hvor utslippet av CO2 er fanget og lagret. 

 

7.2 Forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 

(særavgiftsforskriften) 

 

Ny § 3-6-13 skal lyde: 

 

§ 3-6-13. Avgiftsfritak for fangst og lagring av CO2 

(1) Det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på mineralolje, bensin, naturgass og LPG når 

utslippet av CO2 er fanget og lagret.  

(2) Med fangst og lagring av CO2 menes CO2 som fanges og lagres permanent i en geologisk 

formasjon med nødvendige tillatelser gitt av kompetente myndigheter. 

(3)  Fritaket gjelder utslipp av CO2 fra mineralolje, bensin, naturgass og LPG.  Dersom CO2-

utslippet også stammer fra andre kilder, må de ulike andelene dokumenteres. 

(4) For kvotepliktige virksomheter gis fritaket med forbehold om at 

forurensningsmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av den årlige utslippsrapporten etter 

klimakvoteloven. Virksomheten skal årlig innen 18. mai oversende forurensningsmyndighetenes 

godkjenning av utslippsrapporten til skattekontoret. 

(5) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret. 
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§ 3-13-3 bokstav d skal lyde: 

d. fangst og lagring av CO2: fangst av CO2 fra forbrenningsanlegg og som lagres permanent i en 

geologisk formasjon med nødvendige tillatelser gitt av kompetente myndigheter. 

§ 3-13-6 skal lyde: 

§ 3-13-6. Avgiftsfritak for fangst og lagring av CO2 

(1) Det gis refusjon for innbetalt avgift på utslipp av CO2 som fanges og lagres ved 

forbrenning av avfall. 

(2) Det gis ikke fritak for fanget og lagret CO2 som stammer fra avfall som ikke inneholder 

fossilt materiale, eller farlig avfall. Hvilke kilder den fangede CO2-en stammer fra må dokumenteres. 

(3) For kvotepliktige virksomheter gis fritaket med forbehold om at 

forurensningsmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av den årlige utslippsrapporten etter 

klimakvoteloven. Virksomheten skal årlig innen 18. mai oversende forurensningsmyndighetenes 

godkjenning av utslippsrapporten til skattekontoret. 

(4) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret. 

 


