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Forord
Formålet med denne rapporten er å kartlegge og beskrive avgifter betalt av landbruk og
samvirkebasert næringsmiddelindustri, samt å gi et anslag på disse næringenes
avgiftsinnbetalinger i 2002.

Problemstillingen er fremmet av arbeidsutvalget i Norsk Landbrukssamvirke, og en del av
dets medlemmer har også sittet i referansegruppen. En stor takk til Norske Felleskjøp, Norsk
Kjøtt, HOFF Norsk Potetindustri, Honningcentralen, PRJOR og Tine BA for god hjelp til å
framskaffe tallmaterialet. Landbrukets Utredningskontor står ansvarlig for rapportens faglige
innhold, vurderinger og konklusjoner. Rapporten er skrevet av Astrid Bolstad og Ellen
Skaansar, som begge er utredere ved kontoret.

Oslo, juni 2003
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1 Innledning
I forbindelse med forslag om utvidelse av virkeområdet for næringsmiddelavgiften er det
reist spørsmål om dette fører til økt avgiftsbyrde for landbrnket og næringsmiddelindustri.
Flere medlemmer i Norsk Landbrnkssamvirke har i forlengelsen av denne diskusjonen initiert
et prosjekt som skal gi en oversikt over avgifter i landbruk og samvirkebasert
næringsmiddelindustri. I prosjektsbeskrivelsen er følgende problemstilling definert :

"Med utgangspunkt i primærproduksjon og samvirkebasert næringsmiddelindustri skal man søke å
avdekke totale kostnader av denne type avgifter - både direkte og indirekte, samt hvilke effekter
disse avgiftene har for industrien og for forbrukerne ."

Denne type avgifter er spesifisert som:
"Alle særavgifter på landbruksprodukter og næringsmidler"

Denne rapporten søker først å ka1ilegge hvilke avgifter som innbetales av landbrnk og
samvirkebasert næringsmiddelindustri (SNI), for deretter å gi et anslag på hvor store beløp det
innbetales per år. Rapporten legger hovedvekt på skatter som omfattes av lov om særavgifter,
samt næringsmiddelavgifter. Regnskapsdata er blitt innhentet fra bedriftene som defineres
som samvirkebasert næringsmiddelindustri, se kap. 2.4, mens det for jordbrnket i hovedsak er
benyttet tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NlLF) og Statistisk
sentralbyrå (SSB) . Kopi av forespørsel sendt til næringsmiddelindustrien finnes i vedlegg 1.
I presentasjonen av ulike avgifter som er av betydning for landbruk og SNI, er det lagt vekt på
å beskrive avgiften, samt hvilke eventuelle unntak fra avgiftsplikten som gjelder. Unntak for
avgiftsplikten viser at det foreligger politiske prioriteringer om redusert avgiftsbyrde i
bestemte næringer.
En del av problemstillingen omhandler avgifters betydning for mulighetsområdet i
jordbruksavtalen. Innenfor rammen av jordbruksavtalen finnes det næringsinterne
overføringer som betegnes som avgifter. Disse avgiftene har som formål å utjevne priser til
produsenter, og er en måte å redistribuere inntekter innenfor næringen. Ordningene har ikke
som formål å skaffe det offentlige inntekter. Eksempler på dette er prisutjevningsordninger og
omsetningsavgifter for produsenter som omsetter jordbruksvarer. Disse ordningene vil kort
bli omtalt i vedlegg.
I kapittel 2 defineres begreper som benyttes i rapporten, og ulike motiver for å ilegge avgifter
drøftes kort. Kapittel 3 starter med en presentasjon av særavgiftene i det norske
skattesystem. Deretter blir de særavgiftene som er av betydning for næringene som studeres
presentert nærmere. I kapittel 4 og 5 gis det en oversikt over andre avgifter som er av
betydning for landbruk og samvirkebasert næringsmiddelindustri. Kapittel 6 et anslag på
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betalte avgifter fra landbruk og samvirkebasert næringsmiddelindustri for året 2002. Deretter
samles trådene i en konklusjon. Rapporten gjennomgår også fire arbeider som omhandler
ulike aspekter ved emnet i rapporten (Kap. 7).
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2 Begreper og definisjoner
Dette kapittelet har som formål å definere sentrale begreper som anvendes i rapporten, samt å
si noe om begrunnelsene for og konsekvensene av avgifter.

2.1 Definisjon av avgifter
En avgift er en indirekte skatt som betales i tilknytning til produksjon, omsetning, import eller
eksport, mens direkte skatter betales direkte av en fysisk eller juridisk person. En avgift kan
være generell i den forstand at den påløper ved omsetning av tilnærmet alle varer og
tjenester, eller den kan gjelde kun visse varer og tjenester, såkalte særavgifter. En avgift kan
enten betales per enhet, stykkavgift, eller som en prosentandel av varens verdi, verdiavgift.
Visse typer generelle avgifter er ilagt produkter for å nå sektorpolitiske målsetninger. Dette
kalles øremerkede avgifter fordi provenyet blir brukt til å finansiere bestemte tiltak innen
sektoren. Eksempler på dette er avgifter som finansierer tilsyn og kontroll.

2.2 Særavgifter
Særavgifter legges direkte på enkelte varer og tjenester. Det er to typer særavgifter. For det
første er særavgifter en fellesbetegnelse på avgifter som betales ved innførsel, produksjon
eller innenlandsk omsetning av nærmere angitte varer og enkelte tjenester. For det andre
dekker særavgiftene også avgifter knyttet til å eie eller til å endre eierforhold til bestemte
varer og fast eiendom. Størstedelen av statens inntekter fra særavgiftene kommer fra den
første kategorien. Særavgiftssatsene fastsettes av Stortinget for ett år av gangen i medhold av
Grunnloven §75 a. Vurderingene av satsene og strukturen på avgiftene inngår i den årlige
budsjettbehandlingen. I utgangspunktet beregnes særavgiftene på varer kun i ett ledd og så
tidlig som mulig i omsetningskjeden (dvs. ved innførsel eller produksjon) . Således er det
hovedsakelig importører og produsenter som er ansvarlige for å innbetale avgiften til
avgiftsmyndighetene. Når varene kommer til forbruker er avgiften inkludert i prisen.

2.3 Gebyr vs avgifter
Ved å betale en indirekte skatt (avgift), gis man ikke noen direkte rettighet til en bestemt vare
eller tjeneste. Dette til forskjell fra et gebyr, som er betaling for en offentlig eller privat utført
tjeneste. For offentlige tjenester forutsettes det at inntektene fra gebyrene ikke skal overstige
kostnaden ved å framskaffe tjenesten. Kjøp av tjenester finansiert gjennom gebyrer er derfor
produktinnsats på lik linje med øvrige varer og tjenester som inngår i produksjonen. Gebyrer
er derfor utelatt fra denne analysen.
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2.4 Hvorfor avgifter?
Den viktigste begrunnelsen for å innføre avgifter er å skaffe staten inntekter slik at de kan
finansiere offentlige varer og tjenester, dvs. formålet er fiskalt. Avgifter kan også være innført
som et virkemiddel for å prise eksterne virkninger av forbruk og produksjon som forbrukere
og produsenter ikke tar hensyn til, formålet er eksternalitetskorrigerende . Det at forbruk av en
vare har eksterne virkninger, betyr at eget forbruk av varen påvirker andre aktørers tilpasning.
Merverdiavgiften er først og fremst fiskalt begrunnet, mens særavgiftene kan ha en fiskal
begrunnelse samt ha til hensikt å prise eksterne virkninger. Med andre ord er "type
inndelingen" gjensidig ekskluderende, mens så ikke er tilfelle med formålet for å ilegge
avgiften. Figur 1 viser eksempler på ulike typer avgifter gruppert etter formål.

Figur 1: Eksempler på ulike typer avgifter
Særavgift

Fiskal

-Mva

- Dokumentavgift

Eksternalitetskon-igerende

- Miljøavgifter

- Bensin

I skatte- og avgiftsreglene er det en rekke unntak og særordninger som bidrar til å redusere
avgiftsgrunnlaget, og dermed de offentlige inntektene. Det å unngå avgiftsplikt representerer
en fordel, og kan sidestilles med å motta en offentlig overføring av tilsvarende størrelse. Dette
er årsaken til at avgiftsfritak (skattelettelser) som følger av unntaksordninger og særregler
betegnes som skatteutgifter på statens hånd. Tilsvarende kan man i avgiftssystemet finne
eksempler på skattesanksjoner, altså at man i noen tilfeller velger å ilegger en avgift som er
høyere enn det som følger av et generelt og ensartet regelverk.

2.5 Effekter av avgifter
Formålet med skatter og avgifter er som allerede nevnt fiskalt eller eksternalitetskorrigerende.
Gjennom skatter og avgifter inndras midler inn fra privat sektor for å finansiere offentlig
tjenesteyting, eksempelvis helse, utdanning og eldreomsorg.
For den enkelte bedrift som benytter en innsatsfaktor som er avgiftsbelagt, vil avgiften være
en kostnad som isolert sett reduserer overskuddet i bedriften, dersom ikke kostnaden fullt ut
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kan kompenseres ved åta høyere pris (overveltning av kostnader). Dersom mulighetene for
kostnadsovervelting er tilstede, vil byrden av avgiften fordeles mellom produsent og
konsument (ulike ledd i kjeden) . Hvor mye de ulike leddene i kjeden betaler avhenger av
elastisitets og konkmranseforhold i markedet. Det er derfor vanskelig på generelt grunnlag å
si hvor stor del av avgiftsbyrden som faller på ulike ledd i kjeden uten å foreta mer detaljerte
analyser.
Når man avgiftsbelegger enkelte sektorer med eksempelvis en næringsmiddelavgift, er det ut
fra et ønske om at sektoren selv skal være med å finansiere offentlige tiltak som helt eller
delvis er næringsspesifikke. Dersom det er slik at noen sektorer har et større behov for
kontroll og tilsyn enn øvrige sektorer kan det tolkes som at de har en større kostnadsbyrde
med å framskaffe sitt produkt. Dersom en sektor har slike behov, er det ofte som et resultat av
at det ligger en politisk prioritering om at sektoren er viktig ut fra generelle samfunnsforhold,
og at det ofte er koblet sammen med overføringer fra det offentlige, nettopp for å ivareta en
slik funksjon.
De fleste former for beskatning vil ha konsekvenser for økonomiens virkemåte. Innføring av
skatter og avgifter fører til vridninger i de relative prisene på varer, tjenester og
innsatsfaktorer. Slike vridningseffekter vil representere et samfunnsøkonomisk
effektivitetstap, i den forstand at aktørene i økonomien tilpasser seg på en måte som ikke gir
en samfunnsøkonomisk best mulig ressursbruk. Innføring av skatter og avgifter er derfor ikke
en ren overføring av midler fra privat til offentlig sektor.
Økt import som en konsekvens av reduserte tollsatser, kan medføre at endringer i
avgiftssatsene påvirker mulighetsområdet for målprisene i jordbruksavtalen. Dersom økt
import fører til lavere priser på ferdig produkt, vil dette få konsekvenser for både
primærprodusent og tilvirkningsindustri. For produsent vil det bety lavere pris på råvaren, og
for industrien vil det bety redusert overskudd, gjennom at de til en lavere pris skal dekke
samme produksjonskostnader. Dersom det i en slik situasjon vedtas en økning i
næringsmiddelavgiften, vil spørsmålet bli om denne økningen skal finansieres gjennom lavere
målpris eller lavere margin i industrien.

2.6 Definisjon av landbruk og Samvirkebasert Næringsmiddel
Industri (SNI)
Definisjonen av landbruksnæringen følger av offisiell statistikk utgitt av SSB (Nace 01.1001. 30. SNI i Norge er i denne rapporten definert som næringsmiddelbedrifter i Norsk
Landbrukssamvirke, og utgjør;
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•

Tine BA

•

Norsk Kjøttsamvirke

•

Prior Norge

•

Honningcentralen

•

HOFF Norske Potetindustrier

2.6.1 Økonomiske nøkkeltall for SNI
Norsk Kjøttsamvirke BA er organisert som et konsern med Norsk Kjøtt som morselskap, og
hvor produksjonsbedriftene (Gilde) er 100 prosent eide datterselskaper. Antall ansatte er
omlag 5.600 ansatte, mens antall medlemmer er vel 31.000 personer. Kjøttsamvirket omfatter
slakting, skjæring, kjøttforedling og behandling av biprodukter, og omfatter 75% av all
slaktevirksomhet, og 45% av all skjæring og bearbeiding (NILF 2002). Den totale
omsetningen i konsernet var på ca 11.200 mill. kroner i 2002. Norsk Kjøtt har ansvaret for
markedsreguleringen av kjøtt i Norge (Årsmelding Norsk Kjøtt 2002).
TINE BA er et morselskap som eier 5 regionale meieriselskaper, og er landets
markedsregulator for melk. Meierisamvirket eies av 19.000 melkeprodusenter, som er
andelseiere i et av landets meieriselskaper, og sysselsetter om lag 5.400. TINE produserer
98% av all melk i Norge. Når det gjelder andre produkter ligger de på en markedsandel
mellom 80% og 98%. Den totale omsetningen var på 12.600 mill. kroner i 2002, (Tine BA,
2002).
Prior Norge BA er en fusjonert enhet bestående av de tidligere selskapene Prior Norge BA,
Prior Nor BA, Prior Sør BA og Prior Øst BA. Fusjonen ble effektue1i fra 01.01.2003. Disse
produserer, foredler og omsetter egg og hvitt kjøtt. Konsernet eier også fire datterselskap;
Norfugl AS, Hærland Produkter AS, Prior Eggprodukter AS og Samvirkekylling AS. Totalt
har konsernet ca 1.500 ansatte, og omlag 1.400 medlemmer. Prior Norge BA har
markedsreguleringsansvaret for egg og fjørfe. Den totale omsetningen i konsernet for 2002
var på 2.361 mill. kroner (Prior Norge 2002).
HOFF Norsk Potetindustrier er en samvirkeorganisasjon eid av potetprodusenter.
Virksomhetsområdet er hovedsakelig utvikling, produksjon, markedsføring og salg av
potetprodukter. Det er ca 300 ansatte i bedriften, og den har i underkant av 4.000 andelseiere.
Totalt hadde HOFF Norske Potetindustrier en omsetning på 459 mill. kroner i 2002, (Norske
Potetindustrier 2002).
Honningcentralen er et selskap som driver mottak, foredling og omsetning av medlemmenes
produksjon. Totalt har de 13 ansatte, fordelt på to kontorer. Antallet medlemmer er ca 1.900.
Selskapet har markedsreguleringsansvar for honning i Norge. Den totale omsetningen for
2002 var på ca 47,5 mill. kroner, (Honningsentralen 2002).
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2.6.2 Felleskjøpet
Felleskjøpet produserer kraftfor og er en stor leverandør av driftsmidler og tjenester til
landbruket. Selskapet hadde ingen næringsmiddelproduksjon i 2002, men vil dersom lgøpet
av Norgesmøllene godkjennes, ble en næringsmiddelindustri gjennom sin produksjon av
matmjøl. Felleskjøpet innbetaler forskningsavgift for kom og generelle avgifter knyttet til
forvarer, miljø og plantevern. Selskapet er derfor sentral når det gjelder kartlegging av
avgifter i landbruket. Avgiftene som Felleslgøpet betaler vil i denne rapporten bli presentert
sammen med SNI, dersom ikke annet er presisert.
Felleskjøpet består av 4 regionale Felleskjøp; Felleslgøpet Øst Vest, Felleskjøpet Rogaland
Agder, Felleskjøpet Trondheim og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp. Felleskjøpene
samarbeider om fellesselskapene Felleskjøpet Maskin, Felleskjøpet Forutvikling og Norske
Felleskjøp . De regionale Felleskjøpene er uavhengige juridiske og økonomiske enheter som
til sammen dekker hele Norge. Samlet omsetning i 2002 var 7,8 milliarder kroner og totalt
antall medlemmer er om lag 54.000. Norske Felleskjøp har markedsreguleringsansvaret for
det norske kornmarkedet.
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3 Oversikt over særavgifter i det norske
skattesystem
I dette kapittelet gis først en oversikt over alle særavgiftene i det norske skattesystemet.
Deretter vil avgiftene som er aktuelle for de næringene vi studerer bli presentert nærmere. I
presentasjonen av de enkelte avgiftene beslaives først avgiftens formål, og deretter vil det bli
gitt tall for det totale avgiftsprovenyet til staten. Tabell 1 viser en oversikt over særavgiftene i
det norske skattesystemet.

Tabell 1: Særavgifter i det norske skattesystem, mill kr

Særavgifter
Brennevin og vin
Tobakkvarer
Motorvogner m.m.:
Bensin
Autodiesel
Båtmotorer
Elektrisk kraft,
Smøreolje
Mineralske produkter
Sluttbehandling av avfall
Helse og miljøskadelige stoffer
Klimagassene HFK og PFK* fra 2003
Alkoholfrie drikkevarer
Sjokolade mv.
Avgift på drikkevareemballasje
Sukker
Omsetning av fast eiendom (Dokumentavgift)
I Alt

Regnskap

Saldert Budsjett

2001
8 471

2002
8 351

7 110
17 358
8 843
4 087
107
6 137
841
3 701
472
9

7 501
20 132
8 772
3 930
119
6 206
987
3 716
470
40

959
855
547
226
2 626

870
835
551
209
2 800

62 349

65 489

Kilde: Fmansdepartementet 2002

I det følgende presenteres kun de særavgifter som er relevante for produksjonen i landbruk og
SNI. Avgiftsbeløpene det er referert til gjelder for innbetaling fra alle sektorer i Norge. I
vedlegg 3 vises den årlige utviklingen i noen av avgiftssatsene i perioden 1999-2003 .

3 .1 Motorvogner m.m.
Engangsavgiften er en avgift som betales ved innførsel, og påløper således ved kjøp av
kjøretøy. Årsavgiften på motorkjøretøy er en årlig avgift, og i 2002 var den alminnelige
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satsen lu 2310. For tyngre kjøretøy (over 12 tonn) til transport av varer, betales det i tillegg en
vektårsavgift. Bilavgiftene benyttes del til å skaffe proveny og dels for å korrigere for
eksterne virkninger. Samlet sett ble det for Norge betalt inn 20, 1 mrd luoner i slike avgifter i
2002.

3.2 Avgift på bensin, autodiesel, smøreoljer og C0 2
Avgift på bensin innbetales av innenlands tilvirker og importør og er en stykkavgift per liter.
Bensinavgiften var i 2002 kr 4,62 per liter for blyholdig bensin og 3,81 kr/liter for blyfri.
Avgiften på mineralolj e til framdrift av motorvogn (Autodieselavgiften) varierer med
svovelinnholdet. I 2002 var avgiften 2,77 lu/liter for diesel med lavt svovelinnhold, og 3,81
kr/liter for diesel med høyt svovelinnhold. Så godt som all diesel som omsettes på det norske
markedet er klassifisert som diesel med lavt svovelinnhold. Avgiften på smøreoljer omfatter
alle motor og gearoljer, samt industiielle smøreoljer og hydrauliske oljer. Avgift på
smøreoljer blir redusert dersom spillolje leveres til godkjent behandling. Ordinær avgift var i
2002 1,53 lu/liter.
C0 2 avgift pålegges bruk av mineralolje, bensin, kull og koks og utslipp fra
petroleumsvirksomheten. I dag er om lag 64% av C02 utslippene avgiftsbelagt (St. prop. 1
(2002-2003)) . Mineralolje brukes hovedsakelig til stasjonær forbrenning og transport, og
avgift på mineralolje er pålagt fyringsparafin, jetparafin, autodiesel, marin gassolje samt tung
og lett fyringsolje. C02 avgift på mineralolje, bensin, kull og koks er hjemlet i COr
avgiftsvedtaket. Det er fritak for C02 avgift på fartøyer som driver fiske og fangst, samt skip i
utenlands trafikk. Videre er det halv C02 avgift for sildemel-, fiskemel-, og
treforedlingsindustrien. C02 avgiften var i 2002 0,49 lu/liter for mineralolje, mens den på
bensin var 0,73 kr/liter.
Grunnavgift på fyringsolje mv. omfatter mineralolje som ikke omfattes av autodieselavgiften.
Den ble innført 01.01.2000 for å forhindre at økt elektrisitetsavgift skulle medføre (uønsket)
økt etterspørsel etter fyringsolje som kilde for oppvarming. I 2002 var avgiften på 0,389
lu/liter. De anvendelsene som før 1999 var fritatt for mineraloljeavgift eller hadde halv sats,
er unntatt for grunnavgift på fyringsolje. Dette gjelder fiskeflåten, innenriks godstransport,
treforedlingsindustri, og sildemelsproduksjon.
Svovelavgift ilegges forbruk av mineralolje dersom vektandelen av svovel er større enn
0,05%. Har oljen en lavere vektandel svovel påløper det ikke avgift. De fleste mineraloljer har
i dag redusert svovelinnholdet til et nivå lavere enn denne grensen, mens avgiften fortsatt er
relevant for tung fyringsolje.
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I perioden 1999-2003 har avgiftene for bensin og autodiesel blitt redusert, mens
avgiftssatsene for smøreoljer og lett fyringsolje har økt mer enn prisstigningen skulle tilsi, se
vedlegg 3 for detaljert informasjon om endringer i avgiftssatsene.
Totalt ble det innbetalt 17,4 mrd laoner i slike avgifter fra alle sektorer i Norge. Disse
avgiftene er først og fremst ekstemalitetskorrigerende, men har også et fiskalt element ved
seg. Tabell 2 angir satsene for særavgifter som gjelder bensin, autodiesel, og smøreoljer, samt
satser for C02_ avgifter.
Tabell 2: Satser for særavgifter på bensin, autodiesel og C02, 2002
Sats
Type avgift

kr/liter

Bensinavgift
Blyfri

3,81

Blyholdig

4,62

Autodiesel
Lav svovlet

2,77

Høysvovlet

3,81

Smøreoljer

1,53

Avgift mineralske produkter
Grunnavgift, fyringsolje

0,389

C02-avgift generell

0,73
Mineralolje

0,49

kull/koks pr. kg

0,49

Bensin

0,73

Mineralolje

0,28

Bensin

0,26

C02-avgift redusert

Svovelavgift

Generell

0,07

Redusert

0,028

3.3 Forbruksavgift på elektrisitet
Elektrisitetsavgiften er først og fremst en fiskal avgift, og har en ~svak) miljøpolitisk
begrunnelse. Avgiften blir belastet brukeren av elektrisitet. Satsen for 2002 var 9,3 øre pr
kw/h. Avgift pålegges ikke industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter som utøver
industriproduksjon og veksthusnæringen, men fritaket gjelder kun elektrisk laaft som benytte- - - - - -i forbindelse med selve produksjonsprosessen. Videre er samtlige brukere i Finnmark og 7
kommuner i Nord-Troms fritatt for denne avgiften. Forbrukstall fra 1999 viser at 45% av det
norske nettoforbruket av elektrisk laaft har fritak fra denne avgiften (St.prop. 1 (2002-2003)).
Forbruksavgiften har økt med 60% i perioden 1999-2003, se vedlegg 3 for de årlige
endringene. Totalt ble det betalt 6,2 mrd. kroner i forbruksavgift på elektrisitet i Norge i 2002.
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3.4 Avgift på drikkevareemballasje (miljø- og grunnavgift)
Dette er en todelt avgift og består av en miljøavgift og en gnmnavgift, som beregnes per
emballasjeenhet. Avgiften er et virkemiddel for å prise indirekte virlminger lmyttet til bruk av
miljøskadelige produkter, den er ekstemalitetskorrigerende. I forbindelse med
budsjettbehandlingen i 2000 ble avgiften for drikkevareemballasje revidert. Avgiftssystemet
ble endret fra et system som differensierte avgiften etter emballasjens innhold, til et
avgiftssystem som differensierte etter emballasjens art. Statens forurensningstilsyn (SFT)
fastsetter avgiftssats pr enhet, og avgiften legges på produksjonsleddet. Tabell 3 viser
avgiftssatsene for drikkevareemballasje.

Tabell 3: Avgiftssatser drikkevareemballasje 2002.
/_Avgifter på drikkevareemballasje (kr/stk)
J

I

12002

Milj øavgift

1-01~~;---·----------------------14.19

____

J
J

I~:::~ - --_-_-~------· --"------~~----J
~artong

I.

j I ,05

···-

.... . -

I Grunnavgift, engangsemballasje

___ _1_

__

j o,85

J

_1
J

Kilde: Finansdepartementet

Grunnavgiften ilegges engangsemballasje som ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige
form. Denne avgiften er ikke differensiert. Miljøavgiften derimot differensieres etter hvor stor
andel av emballasjen som blir samlet inn og gjenvunnet. Emballasje som ikke har retursystem
eller som har lavere returandel enn 25%, pålegges full avgift. Retursystemer med returandel
på 95% eller høyere, gis fullt avgiftsfritak for miljøavgift. Melk, melkeprodukter, drikkevarer
fremstilt av kakao og sjokolade er fritatt for både grunnavgift og miljøavgift, mens de fleste
juicer og safter av bær og grønnsaker er fritatt for miljøavgift. Fra 2000 til 2003 har avgiften
blitt justert i henhold til konsumprisindeksen, og har økt med 7% i perioden, se vedlegg 3.
Tabell 1 viser at denne avgiften innbrakte totalt 551 mill. kroner i 2002 til den norske stat.

3. 5 Avgift på sjokolade- og sukkervarer
Motivet for denne avgiften er fiskalt. Departementet kan gi forskrifter om hva som skal anses
som avgiftspliktig sjokolade- og sukkervarer. Det betales en stykkavgift til statskassen på
sjokolade- og sukkervarer med en bestemt sats pr. kg av varens avgiftspliktige vekt. Det skal
også betales avgift av slike varer uten tilsetning av sukker eller søtningsmiddel. Avgiften
omfatter både importerte og innenlands produserte varer. For 2002 var satsen satt til 14,85
kroner per kilo, og det ble dette året krevd inn 835 mill. i sjokolade- og sukkervareavgift, se
Tabell 1, og avgiften kreves inn av Toll- og Avgiftsdirektoratet.

LV-rapport nr. 5 - 2003

4 Øremerkede avgifter knyttet til næringsmidler
I dette kapittelet presenteres fire avgifter knyttet til næringsmidler. Dette er øremerkede
avgifter hvor provenyet anvendes til bestemte formål. Avgiftene blir presentert enkeltvis
nedenfor. Tall for innbetalt avgift gjelder all innbetaling, og er ikke begrenset til SNI.
Endringer i avgiftssatser for perioden 1999-2003 er presente1i i vedlegg 3.

4 .1 Næringsmiddelavgift
Næringsmiddelavgiften er en verdiavgift som skal betales for alle næringsmidler unntatt vann,
kjøtt og fisk. Formålet med avgiften er å dekke utgiftene til Statens næringsmiddeltilsyn.
Avgiften er hjemlet i Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v., og Lov om tilsyn
med landbruksvarer m.v. Endringer i avgiftsatsen blir fremmet av Landbruksdepartementet.
Enhver bedrift, grossist, produsentsammenslutning o.l. plikter å betale næringsmiddelavgift
på norskproduserte råvarer som benyttes i produksjon av næringsmidler. Det samme gjelder
importører av næringsmidler, halvfabrikata og råvarer. Tollvesenet er ansvarlig for
oppkrevingen ved innførsel. SNT krever inn avgiften for norskproduserte næringsmidler.
For norskproduserte varer er det fakturabeløp, eksklusive merverdiavgift, ved kjøp fra
råvareprodusenten som utgjør avgiftsgrunnlaget. Næringsmiddelavgiften utgjør 1, 16 % av
avgiftsgrunnlaget. SNT kan regne om avgiften til en sats pr. enhet. For importerte varer er det
tollverdien for varen (råvare, halvfabrikata, ferdigvarer) som er avgiftsgrunnlaget.
Avgiftssatsen på importerte ferdigvarer er 0,92 % av avgiftsgrunnlaget. For råvarer av egen
produksjon legges det som må betales for tilsvarende vare ved ordinært ltjøp til grunn. Totalt
innbetalt næringsmiddelavgift var i 2002 på 212,7 mill. hvorav 73 mill ble krevd inn for
norskproduserte varer og 139,7 mill på importerte varer.

4.2 Avgift til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll
Denne avgiften skal dekke utgiftene som følger av tilsyn og ltjøttkontroll i henhold til lov om
kjøttproduksjon. Avgiften blir fastsatt ut fra årsplaner for slakting som hvert enkelt slakteri er
forpliktet til å levere. På bakgrunn av disse vedtar SNT en tilsyns- og kontrollplan. Avgiften
beregnes ut i fra antall dagsverk i denne planen multiplisert med en fastsatt dagsverkssats på
3.300 kroner (2002). Satsen dekker også sentrale kostnader i tilknytning til tilsyn med
slakterier og kjøttkontroll. Avgiften er hjemlet i Lov om kjøttproduksjon, og Landbruksdepartementet foreslår endringer i avgiftssatsen ved framleggelse av fagproposisjonen. I følge
SNT utgjorde kjøttkontrollavgiften 123,5 mill kr i 2002.
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4.3 Avgift på norskprodusert kjøtt for å finansiere TSE-testing
Avgiften er en stykkavgift, og har som formål er å finansiere TSE-testing, og gjelder
norskprodusert kjøtt. TSE er forkortelse for Transmissible spongiform encephalopathies, og
betegner en sykdomsfamilie hvor også BSE (kugalskap) inngår. Slakteriene skal betale en
avgift på grunnlag av antall kilo godkjent slakt som innrapporteres til Statens Landbruksforvaltning. Avgiftens stønelse er 8,5 øre pr kg, og innbetales til fondet for kjøttkontroll.
Avgiften er hjemlet i Lov om kjøttpn~duksjon. Den ble innført 1.8.2002 og utgjorde 11,5
mill.kr i 2002. Budsjettert beløp for avgiften i 2003 er 22 mill kr.

4. 4 Forskningsavgift på landbruksprodukter
Formålet med avgiften er å finansiere forskning knyttet til landbruksprodukter som benyttes
til ervervsmessig framstilling av nærings- og nytelsesmidler. Forskningsavgiften er en
verdiavgift, som betales av alle som bruker norskproduserte og/ eller importerte råvarer av
animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, til fremstilling av nærings- og nytelsesmidler.
Avgiften gjelder også importører av ferdigvarer og halvfabrikata basert på disse råvarene.
Midlene tilfaller et fond som skal anvendes til forskning på produkter som er relevante i
forhold til avgiftspliktige produkter. Avgiften utgjør 0,3 % av råvareverdien. På importerte
ferdigvarer utgjør avgiften 0,2 % av avgiftsgrunnlaget. Departementet kan i tvilstilfeller
avgjøre om en vare omfattes av loven. Videre åpnes det for at departementet kan gi
bestemmelser om at visse forbrukere, varegrupper eller enkeltprodukter fritas for
forskningsavgift. Dette er gjort i forhold til en rekke importerte varer.
Statens landbruksforvaltning krever inn forskningsavgiften på norskprodusert kjøtt, egg, melk
og korn, mens Statens næringsmiddeltilsyn har krevd inn avgiften for vegetabiler. Tollvesenet
innkrever avgiften på importerte produkter. Kjøttbransjen er den enkeltsektor som bidrar mest
til forskningsavgiften, ca 30 %. I følge årsmeldingen for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter utgjorde avgiftsinntektene 69,8 mill.kr for 2002. Loven er hjemlet i Lov
om forskningsavgift på landbruksprodukter, og Landbruksdepartementet gir regler om
avgiftens størrelse.
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5 Andre generelle avgifter og vederlag
I dette kapittelet presenteres andre avgifter som er pålagt landbruks- og næringsmiddelprodukter. Viktige avgifter er miljø- og plantevernavgifter og avgift for kontroll av fOrvarer.
Tall for innbetalt avgift gjelder all innbetaling, og er ikke begrenset til SNI. På slutten av
kapittelet presenteres to avgifter som ble innført 01.01.03 og som har betydning for næringene
som her omtales.

5.1 Miljø- og plantevernavgifter
5.1.1 Miljøavgift
Denne avgiften er et virkemiddel for å prise indirekte virkninger av forbruk og produksjon av
miljøskadelige preparater. Det vil si at den har et ekstemalitetskorrigerende motiv. Dette
søker å sikre at forbrukerne tar tilstrekkelig hensyn til skadene de påfører miljøet. Statens
landbrukstilsyn krever inn den statlige miljøavgiften på plantevernmidler. Avgiften for det
enkelte preparat skal beregnes ut fra den til enhver tid fastsatte avgift pr. n01mert arealdose
multiplisert med den avgiftsklasse preparatet er plassert i. For plantevernmidler er avgiften
tilpasset giftighet og miljørisiko for det enkelte preparatet. Avgiften pr. normert arealdose
(basisavgiften) fastsettes av Landbruksdepartementet, mens Statens landbrukstilsyn fastsetter
avgiftsklassen, og beregner den totale miljøavgiften for det enkelte preparat. Avgiften er lagt
på importør (førstehåndsleddet). Det ble i 2002 krevd inn 56,1 mill. kroner i miljøavgifter.

Tabell 4: Avgiftssatser, Miljøavgift i landbruket 2002.
Avg.klasse Faktor Basisavgift Miljøavgift
Per normert arealdose
0
2,00 kr
0 kr
0
1
0,5
2,00 kr
1,00 kr
2
2,00 kr
2,00 kr
1
3
4
2,00 kr
8,00 kr
4
2,00 kr
16,00 kr
8
5
50
2,00 kr
100,00 kr
150
2,00 kr
300,00 kr
6
Kilde; Fi11a11sdeparteme11tet.

5 .1.2 Kontrollavgift på plantevernmidler
Avgiften skal dekke utgifter i samband med prøving, godkjenning og kontroll av preparater
som omfattes av forskriften om plantevernmidler. Kontrollavgiften for det enkelte preparat
beregnes ut i fra den til enhver tid fastsatte avgift pr. normert arealdose. Avgiften pr. normert
arealdose (basisavgiften) fastsettes av Landbruksdepartementet, mens Landbrukstilsynet
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beregner den totale kontrollavgiften for det enkelte preparat. Avgiften er lagt på importør
(førstehåndsleddet). I følge SLT ble det krevd inn 16, 7 mill. kroner fra denne avgiften i 2002.

5 .1.3 Kontrollavgift på mineralgjødsel
Avgiften er hjemlet i lov om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler, og skal dekke
utgifter det offentlige har med oppfølging og kontroll av forskriften. Den beregnes ut i fra
omsatt mengde. Satsen fastsettes av Landbrnksdepartementet, og for 2002 var den på 3 kroner
per tonn. Avgiften er lagt på importør (førstehåndsleddet). Totalt ble det for denne avgiften
krevd inn 1, 7 mill. kroner i 2002.

5 .1.4 Prøving og godkjenning av plantesorter
Denne avgiften skal dekke utgifter til gjennomføring av nyhetsprøving av plantesorter. I de
tilfeller hvor sorten tidligere har fått godkjent nyhetsprøving, skal det betales for kopi av
nyhetsprøverapport. Avgiften er lagt på importør (førstehåndsleddet). Statens Landbrnkstilsyn
fastsetter årlige avgifter, og krever dem inn. I 2002 utgjorde denne avgiften samlet 1,3 mill.
kroner.

5.2 Kontroll av forvarer
Det kreves inn en stykkavgift til dekning av utgifter i forbindelse med tilsyn og kontroll av at
bestemmelsene i Forskrift om forvarer overholdes. Formålet med denne forskriften er å sikre
at f6rvarer ikke skal medføre helserisiko for dyr eller mennesker eller skade på miljøet.
Forskriften skal også bidra til å sikre forvarer av høy kvalitet samt at det skjer en redelig
handel. Landbrnksdepartementet fastsetter avgiftene og gir nærmere bestemmelser om
beregningsgrnnnlag, innkreving, innbetaling, minstebeløp mv. For 2002 var satsene som
følger;

Tabell 5: Avgiftssatser kontroll av forvarer 2002.
For
Produksjon og import av for til selskapsd r
Produksjon og omsetning av våtfor til gris
Kilde: Finansdepartementet

Virksomheter som omfattes av forskriften skal til enhver tid kunne gi tilsynsmyndighetene
alle relevante opplysninger som er nødvendige for tilsynet, inkludert opplysninger om
tilvirking, innførsel og omsetning av f6rvarer. Den som tilvirker, innfører og/eller omsetter
forvarer skal kunne dokumentere tilgang, forbrnk og beholdning. Selve kontrolltiltakene blir
gjort av Statens Landbrnkstilsyn. Denne avgiften differensieres ikke. Det er en fast sats i
kroner per tonn. I følge SLT, hadde de en inntekt på 16,4 mill. kroner i f6ravgifter i 2002. Av
dette var 0,4 mill knyttet til kontroll av for til kjæledyr.
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5.3 Avgift på hermetikk
Avgiften er hjemlet i lov om avgift på hermetikk, og formålet med avgiften er å dekke utgifter
til virksomheten i hermetikkbransjens fellesinstitusjoner på områdene FOU, opplæring,
markedstiltak og informasjon. Det skal svares avgift ved utførsel og omsetning til innenlands
forbruk av alle sorter hel- og halvkonserver av fisk, skalldyr, bløtdyr, kjøtt og flesk. Avgiften
beregnes av varens salgspris og innbetales til NORCONSERV. NORCONCERV er et
bransje- og oppdragsinstitutt innen næringsmiddelsektoren. Viktige aktiviteter for instituttet er
forskning, utvikling og opplæring knyttet til industriell fremstilling av produkter med
forlenget holdbarhet. Totalt ble det innbetalt 3,56 mill kroner i hermetikkavgift i 2002. Av
dette var 0,4 mill kroner avgift knyttet til konserver av kjøtt og flesk.

5.4 Nye avgifter fra 01.01.2003
5.4.1 Avgift for finansiering av kontrollen med merkeordningen for
beskyttende betegnelser
Formålet med avgiften er å finansiere kontrollen med merkeordningen for beskyttelse av
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på
landbruksbaserte næringsmidler. Forskriften omfatter alle norskproduserte næringsmidler
basert på norskproduserte råvarer, unntatt vann, kjøtt og fisk.
Fakturabeløp eksklusive mva ved kjøp fra råvareprodusent, legges til grunn for
avgiftsberegningen. For råvarer av egen produksjon legger man til grunn det som må betales
for tilsvarende vare ved et ordinært kjøp. Avgiften skal utgjøre 0,05% av avgiftsgrunnlaget,
og innbetales til Statens Næringsmiddeltilsyn. I følge samme instans er det budsjettert med
3,5 mill. la i samlet avgiftsinnbetalinger i 2003.

5.4.2 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)
HFK og PFK er klimagasser som reguleres gjennom Kyoto-protokollen. Stoffene benyttes i
fryseanlegg og luftkondisjoneringsanlegg og erstatter KFK og HK.PK og haloner. Avgiften
blir beregnet på grunnlag av mengde gass regnet i kg( tonn). For blandinger beregnes avgiften
av nettovekten av de enkelte avgiftspliktige typene i blandingen. For HFK og PFK som inngår
som bestanddel i andre varer, betales avgift av andelen HFK og PFK. Dersom type HFK eller
PFK il<l<:e kan dokumenteres, benyttes avgiftsvedtakets høyeste sats av de produkttyper
HFKIPFK det ikke kan utelukkes å være. I følge Finansdepartementet er det budsjettert med
90 mill. kroner i proveny fra denne avgiften i 2003.
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6 Anslag på innbetalte avgifter i 2002
I dette kapittelet vil innrapporterte og beregnede avgifter for landbruket og SNI bli presentert.
Avgiftene som blir betalt direkte av landbruket er særavgifter, mens SNI i følge vår
undersøkelse betaler flere typer avgifter.

6.1 Særavgifter i landbruket
Etter våre beregninger ble det betalt 276 mill kroner i særavgifter i landbruket i 2002. Dette
beløpet er knyttet til forbruk av drivstoff, mineralolje og elektrisitet. Når det gjelder andre
særavgifter knyttet til kjøretøy, er traktor et kjøretøy etter kjøretøysforskriften, men det
påløper ikke årsavgift på traktorer. Landbruksmaskiner er ikke definert som kjøretøy, og det
svares ikke årsavgift for disse.

6.1.1 Drivstoff, mineralolje og smøreolje
I følge Budsjettnemnda for jordbruket var det et forbruk på 7 mill. liter bensin i 2002. Under
antakelsen om at forbruket i hovedsak var 95 oktan, utgjorde bensinavgiften dette året 26,6
mill. kroner. I tillegg ble det betalt C0 2 avgift på 0, 73 kril slik at samlede avgifter på bensin
beløp seg til 31, 7 mill. kroner. I følge samme kilde ble det benyttet i 107,6 mill liter
autodiesel og 59 mill liter. fyringsolje i landbruket i 2002. Med en grunnavgift på 0,389 kril
og en C02 avgift på 0,49 kril, blir samlede avgifter lmyttet til autodiesel og fyringsolje 146,5
mill i 2002. Samme år var det et forbruk på 3,7 mill liter smøreolje. Avgifter lmyttet til
smøreoljer beløper seg til 5,8 mill, gitt full avgiftsbelastning. Total avgiftsbeløp for bensin,
diesel og smøreoljer i 2002 blir dermed 184 mill kroner.

6.1.2 Forbruksavgift på elektrisitet
Landbrukets forbruk av elektrisitet som er pålagt elektrisitetsavgift (utenom
vektshusnæringen) er beregnet til 992 GWh i 2002 (se vedlegg 3 for beregning av forbruk og
avgift). Totalt avgiftsbeløp er beregnet til 92,3 mill i 2002. Tabell 6 angir særavgiftene i
landbruket i 2002 fordelt på produkt.

LU-rapport nr.5 - 2003

Side 18

Avgifter

Tabell 6: Særavgifter på drivstoff og energi i landbruket 2002, lvfill kr.
Særavgift
Autodiesel
Fyringsolje
Bensin
Smøreolje
Elektrisitet (GWh)

Særavgift

C0 2 avgift

Sum avgifter

1000 liter
107 554
59 131
6 991
3 764

Volum

Mill.kr
41,8
23,0
26,6
5,8

Mill.kr
52,7
29,0
5, 1

Mill.kr
94,5
52,0
31,7
5,8

992

92,3

Sum særavgifter

189,5

92,3
86,8

276,3

6.2 Særavgifter i SNI
Samlet ble det innbetalt 151 mill laoner i særavgifter fra SNI i 2002. De fleste bedriftene som
her er definert som samvirkebasert næringsmiddelindustri har leid inn hele eller deler av sitt
transportarbeid. Det betyr at de opplysningene de har om forbruk av uWæ drivstoffprodukter,
kun omfatter den delen av transportarbeidet som bedriften utfører for egen regning. Det gir
seg også utslag i rapporterte tall for vektavgift for tyngre kjøretøyer. Samlet er det rapportert
4,4 mill la i avgifter for tyngre kjøretøyer i 2002.
Innrapporterte tall for forbruk av ulike typer drivstoff og mineraloljer er sammenliknet med
informasjon fra Agrikjøp. Agrikjøp er en felles innl<jøpsorganisasjon for landbrukssamvirkets
bedrifter og bedriftenes eiere. I følge Agrikjøp dekker avtalene mellom 80-90 prosent av
energiforbruket i samvirkebasert næringsmiddelindustri. I vedlegg 4 er volumtall for forbruk
av energiprodukter i samvirkebedriftene presentert.

6.2.1 Drivstoff, mineralolje og smøreolje
Totalt ble det innrapportert et forbruk på 6, 7 mill liter bensin, 10,4 mill liter autodiesel med
avgift, 1,2 mill liter uten avgift, 8,5 mill liter fyringsolje, og 47 500 liter smøremidler fra
bedriftene vi har kontaktet. På bakgrunn av detaljinformasjon fra en stor leverandør, hvor
forbruket av energivarer er fordelt på bedrift, er det gjort noen korreksjoner i de innrapporterte
tallene. For de bedriftene som har innrapportert mindre volum enn det som denne ene
leverandøren har levert, er differansen lagt til, og særavgifter på denne differansen tillagt
avgifter rapportert. Alt i alt er tillagt volum 9 mill liter, og avgiftsprovenyet er beregnet til
89,3 mill laoner for bensin, diesel og fyringsoljer i 2002.

6.2.2 Forbruksavgift for elektrisitet
Industrien har et generelt fritak fra å betale forbruksavgift på elektrisitet. Fritaket gjelder
imidlertid ikke rene kontorbygg, eller lagerbygg definert som deler av engroshandelen. I følge
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Agrikjøp er 80 prosent av elektrisitetsforbruket i samvirke kjøpt inn gjennom felles
innkjøpsavtaler. I følge statistikk for året 2002 ble det betalt 4, 7 mill i elektrisitetsavgift for
samvirkebedriftene. SNI inkludert Felleskjøpet utgjør 85 prosent av totale samvirke, beregnet
på grunnlag av mineralolje og bensinforbruket. Denne andelen er benyttet til å gjøre anslag på
elektrisitetsavgiften, som for året 2002 er anslått til 4,4 mill kroner.

6.2.3 Oppsummering om særavgifter, SNI
I tillegg til de forannevnte særavgiftene, betalte SNI avgift for drikkevareemballasje og
sukker. Tabell 7 viser anslag for betalte særavgifter fra SNI. I tillegg er volumtall fra
bedriftene sammenholdt med informasjon fra samkjøpsavtalene administrert av Agrikjøp.
Hvordan tallene fra Agrikjøp er fremkommet er vist i vedlegg 4.

Tabell 7: Særavgifter; SNI inkl. FK 2002, tall i liter og mill kr.
Avgift knyttet til

Anslag på SN/ fra

Antall liter

Agrikjøp, liter

SNI *

Totalt
Avgiftsbeløp
Mill kroner

Smøreoljer

8 014 880
7 336 813
10 550 798 12 750 940
866 446
1189050
21940939 15 184 265
186 640
48 970

Sum

41 559 703

Bensin
Autodiesel med avgift
Autodiesel uten avgift
Fyringsolje

Andre særavgifter
Totalt

36 510 038

33,3
41,6
1,0
13,3
0,1
89,3
62,1
151,4

* inneholder rapporterte og beregnede tall

6.3 Øremerkede avgifter knyttet til næringsmidler betalt av
SNI
Bedriftene har rapportert at de innbetalte 54 mill. kroner i næringsmiddelavgift, og 92 mill.
kroner i kjøttkontrollavgift i 2002. Avgift for å finansiere TSE-testing var på 8, 7 mill. kroner
mens innbetalt forskningsavgift var 41 mill kroner.
Tabell 8 viser totale næringsmiddelavgifter i 2002, og hvor stor andel som blir betalt av
samvirkebasert næringsmiddelindustri. Som tabellen viser har SNI rapportert at de betaler 25
prosent av totalt innbetalt næringsmiddelavgift. Denne industrien baserer seg i hovedsak på
norske råvarer. Ser man innbetalt beløp i forhold til næringsmiddelavgift på norskproduserte
råvarer kommer den prosentvise andelen opp i 74 prosent. Av de totale innbetalinger av
forsknings-, og næringsmiddelavgifter betaler samvirkebase1i næringsmiddelindustri 47
prosent.
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Tabell 8: Næringsmiddelavgifter og forskningsavgift i 2002
Totalt
Mill. kr

Avgift

Samvirke
Mill . kr

Samvirke
%-vis
andel

Generell næringsmiddelavgift
Kjøttkontrollavgift
TSE-testing
Forskninqsavqift
Sum næringsmiddelavgifter og forskningsavgift

212,7
123,5
11,5

54,04
91,76
8,66

25%
74%
75%

69,8

41,00

59%

415,9

195,47

47%

6.4 Andre generelle avgifter og vederlag i samvirkebasert
næringsmiddelindustri
Neste tabell viser en oversikt over andre generelle avgifter betalt av SNI i 2002. Innbetalte
miljøavgifter og kontrollavgifter er anslag gjort av Norske Felleskjøp. I alt ble det innbetalt
96,3 mill kroner i slike avgifter fra SNI i 2002. Kolonnen til høyre viser totalt proveny fra
avgiften.
Tabell 9: Avgifter knyttet til miljø, plantevern og kontroll, Mill kroner 2002
Samvirke

Totalproveny

Mill. kr

Mill. kr

Miljøavgifter i landbruket*

39,3

56, 1

Kontrollavgift for plantevernmidler*

11,7

16, 7

Forkontrollavgift*

11,2

15,9

Sum generelle avgifter

62,2

Emballasjevederlag

34,2

Sum generelle avgifter+ vederlag

96,3

*Felleskjøpets anslag

Videre er flere bedrifter innenfor SNI medlemmer av den frivillig returordningen for
emballasje. De har rapportert at de i alt har betalt 34,2 mill kroner inn til ordningen i 2002.
Ordningen med emballasjevederlag er frivillig, og dermed ikke en avgift i tradisjonell
forstand. I følge Næringsmiddelbedriftenes Landsforening blir det innbetalt ca. 200 millioner
kroner årlig til ordningen.
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Flere av samvirkebedriftene har rapportert om betydelige beløp for kommunale vann- og
avløpsgebyrer, samt kommunal eiendomsskatt. Slik prosjektets mandat er definert, har vi i
valgt å utelate ulike offentlige gebyrer. Dette er gjort med den begrunnelse at disse gebyrene
er vurdert som priser på varer og tjenester, på lik linje med øvrig produktinnsats. Når
bedriftene allikevel velger å rapportere inn slike gebyrer, tyder det på at bedriftene har vurdert
disse som avgifter på linje med øvrige. Videre er det rapp01tert 4000 kroner i innbetalt
hermetikkavgift i 2002. Dette avgiftsbeløpet vil trolig øke som en konsekvens av at
Trøndermat A/S ble fusjonert inn i Gilde Produksjon A/S 01.01.03 .

6.5 Oppsummering
I alt ble det betalt 719 mill kroner i avgifter fra landbruk og SNI i 2002. Innbetalte avgifter
for drivstoff, fyringsoljer og smøreoljer utgjør samlet sett 38 prosent av den samlede
innbetalingen, mens avgifter lmyttet til næringsmidler utgjør 27 prosent.

Tabell 10: Sum avgifterfor landbruk og SNI, Mill kroner 2002
Avgifter knyttet til

Mill. kroner

%-vis
andel

Næringsmidler

195

27 %

Diesel, bensin, fyringsolje og smøreoljer

273

38 %

Drikkevareemballasje+ emballasjevedelag

87

12 %

Elektrisitet

97

13 %

Andre

66

9%

719

100 %

Sum

Som nevnt er en del av avgiftsanslagene gjort på bakgrunn av annenhånds informasjon. Det er
dermed ikke likhetstegn mellom regnskapstall og avgiftsbeløp for alle avgiftene. Det er
imidlertid vår oppfatning at det nivåmessig er et rimelig anslag på avgiftsinnbetalingene fra
landbruk og SNI.
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7 Andre arbeider om emnet
I dette kapittelet presenteres 4 arbeider som tidligere er skrevet om ulike aspekter ved emnet.
NILF har arbeidet med forskjeller i matvarepriser i Norge og Sverige, og har tatt for seg kjøtt
og fjørfe spesielt. I tillegg publiserer NILF i samarbeid med NBL er årlig publikasjon over
status for næringsmiddelindustrien. Siste arbeidet som omtales er høringsnotat fra
departementene for landbruk, fiskeri og helse i forbindelse med finansiering av den nye
matforvaltningen.

7.1 NILF: Forskjeller i matpriser i Norge og Sverige
NILF: Forskjeller i matpriser i Norge og Sverige; Hvilken betydning har reguleringer og
avgifter? Notat 2001-16 (Notat 1), Avgifter i lgøtt og.fjørfebehandling i Norge og Sverige,
Arbeidsnotat, Steffen Kallbekken (Notat 2).
Formålet med det første notatet er å identifisere avgifter og reguleringer som påløper fra
produksjon til forbruker, med vekt på rammebetingelser for næringsmiddelindustri, og
hvordan dette slår ut i pris til forbruker. Det er ingen beregning av kostnadsforskjeller mellom
de 2 land, kun identifisering av avgifter og reguleringer. I notat 2 presenteres datagrunnlag for
beregning av forskjelleravgifter for kjøtt og fjørfeindustrien i Norge og Sverige. Arbeidene er
begrenset til å omhandle matvarer basert på kjøtt, fjørfe og melk, og berører ikke
markedsreguleringer, import og eksportrestriksjoner for jordbruksprodukter. I det følgende vil
informasjonen fra Notat 1 bli oppsummert.
Notatet starter med en kostnadsteoretisk presentasjon. Her vises det til at effekten av offentlig
reguleringer og avgifter kan virke forskjellig avhengig av om produksjonen består av
småskala produksjon eller er dominert av store enheter. Notatet går videre med en
presentasjon av rettsregler og økonomiske rammebetingelser i de to landene, og det gis en
oversikt over ulike skatter og avgifter med utgangspunkt i det norske skattesystem. En kort
oppsummering av ulike skatter og avgifter er gjengitt nedenfor.
Skatte og avgiftsatser i Norge og Sverige
Den generelle satsen på merverdiavgiften i Norge er 24 %, mens den i Sverige er 25 %.
Begge land har 12 % sats på matvarer. Arbeidsgiveravgiften i Norge er differensiert etter
sentralitet, og varierer mellom 0 til 14, 1 %. I Sverige er det flere avgifter knyttet til det å ha
ansatte; bl.a. er det flere forsikringsordninger som er obligatoriske. Til sammen betales det
32,82 %, inkludert pensjonsavgifter. Herav arbeidsmarkedsavgift på 5,84 % og allmenn
lønnsavgift på 2,61 %. Antall feriedager i Norge og Sverige er likt i antall, 25.
Feriepengeprinsippet er likt, og utbetales som en prosent av fjorårets inntekt, 12 % i begge
land. I Norge er det ikke innført noen innstramninger i sykelønnsordningen, mens det i
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Sverige har 1 karensdag, og 80 % lønn fra dag 2 til dag 14. Arbeidsgiver betaler de første 16
dagene i Norge, mens de betaler 14 dager i Sverige.
Ulike former for direkte tilskudd
Notatet behandler fem ulike transporttilskudd som ytes i Norge. Innfrakttilskudd for kjøtt,
som dekker ca 30 % av faktiske transportkostnader. Tilskuddet utgjør i gjennomsnitt ca 20
øre/kg. Tilskudd til frakt fra overskudd til underskuddsområder er delt i tre,
mellomfraktordning for hel slakt, mellomfraktordning, stykkskåret vare, og tilskudd til
engrossomsetning. I tillegg ytes frakttilskudd for egg. Sverige har ikke tilskudd til frakt.
Ordningen med prisnedskriving for å sikre at norsk næringsmiddelindustri kan levere
produkter basert på norske råvarer har heller ingen tilsvarende ordning i Sverige.
Øvrige produksjonsforskrifter
Når det gjelder forskrifter og lovgivning angående produksjon av næringsmidler er det stort
sett sammenfallende regelverk i de to landene, noe som også gjelder regulering av
tilsetningsstoffer og restmengder.
Særavgifter
Når det gjelder årsavgift og engangsavgift på kjøretøy, har man også i Sverige en årlig
vegavgift, og kjøretøy over 12 tonn er iført en ekstra avgift. I Sverige har man ikke
engangsavgift på kjøretøy. Når det gjelder avgifter på bensin og autodieselavgift har Sverige
avgifter som tilsvarer de norske, men nivået er lavere. Grunnavgiften for fyringsolje er høyere
i Sverige enn i Norge. Denne avgiften skal på samme måte som i Norge, omfatte forbruk av
mineraloljer som ikke benyttes til drivstoff. I Sverge er elektrisitetsavgiften høyere på
alminnelig forbruk enn i Norge. På lik linje med Norge har også Sverige fiitak av avgift for
elektrisitet benyttet i industriproduksjon.
I Sverige har man ingen emballasjeavgift, men en forskrift som pålegger produsenter av
emballasje at den skal kunne gjenvinnes, og å utvikle returordninger. På
forurensningsområdet påpeker notatet at lovgivning i Norge og EU i stor grad er harmonisert.
Når det gjelder regulering av forurensing er det i særavgiftsloven en avgift på sluttbehandling
av avfall på kr 320 per tonn. Tilsvarende avgift i Sverige er 250 sek per tonn ved levering av
avfall.
Næringsmiddelavgifter
Kjøttkontrollavgift betales både i Norge og Sverige, men er ulikt utformet. I Norge opererer
man med en omregnet gjennomsnittsats på 50 øre/kg (Norsk kjøtt 2000). I Notat 2 er det
beregnet en gjennomsnittsats for storfe og svinekjøtt på 15 øre/kg, og 8-9 øre/kg for fjørfe
kjøtt for nabolandet. Når det gjelder generell næringsmiddelavgift, er det i Sverige ikke fritak
for kjøtt. Mens det i Norge betales en verdiavgift, er avgiften i Sve1ige gradert etter årlig
omsetning for tilvirkningsbedriften. I tillegg har man i Sverige en avgift for godkjenning av
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tilsetninger i næringsmidler. I begge land er det innført felles EU-tiltak mot kugalskap, som
også inlduderer behandling av spesifisert risikomateriale. I Sverge betales en avgift på 1,03
øre/kg for kontroll av restsubstanser, mens TSE-avgiften i Norge er 8,5 øre/kg. I Norge er det
ilagt forskningsavgift på nær sagt alle landbruksbaserte råvarer. I Sverige finnes ingen slik
avgift, men det bevilges offentlige midler til slike formål. Sverige har tre ulike støtteordninger
for investering markedsføring og produktutvikling, mens Norge har
Verdiskapningsprogrammet for mat, og øvrige programmer som er administrert av SND.

7.2 NILF: Mat og industri, Status og utvikling i norsk
nærings- og nytelsesmiddelindustri
Dette er en årlig publikasjon om nærings- og nytelsesmiddelindustrien som er finansiert av
NILF og NBL (Næringsmiddelbedriftenes Landsforbund). Rapporten beskriver industriens
rammevilkår i tillegg til å presentere resultater av konjunkturundersøkelsen blant NBL sine
bedrifter. Rapporten starter med en presentasjon av generelle økonomiske utviklingstreldc ved
norsk økonomi, og deretter beskrives statusen for nærings og nytelsesmiddelindustrien. Her
legges det vekt på økonomiske nøkkeltall, som produksjonsverdi, lønnskostnader,
investeringer og markedsandeler. I tillegg blir det gjort forsøk på å dokumentere industriens
regionale betydning og dens plass i det norske industribildet. Økonomiske rammebetingelser
deles opp i priser på råvarer til industrien, avgifter og tilskuddsordninger. Ordningen med
prisnedskriving og eksportstøtte presenteres i nivå for utbetalt støtte fordelt på næring og
produkter. I et kapittel presenteres internasjonal handel med produkter fra nærings- og
nytelsesmiddelindustrien. Der blir tall fra utenrikshandelen med varer presentert etter næring
og etter type produkter, (Statistisk Sentralbyrå). RÅK- varenes betydning for internasjonal
handel blir drøftet her.
Rappotien presenterer tall for hele næringsmiddelindustrien, og mye av tallmaterialet for
økonomiske nøkkeltall baserer seg på offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Det er i
denne rapporten ikke mulig å skille ut tall for samvirkebasert næringsmiddelindustri. Den har
som formål å dekke næringsmiddelindustriens behov for dokumentasjon av industriens
viktighet i norsk økonomi, og skal også kunne fungere som et oppslagsverk for de som
trenger en deskriptiv analyse av industrien.

7. 3 Høringsnotat om finansiering av matforvaltningen
Fra 1.1.2004 vil alt tilsyn med matproduksjonen samles i det nye Mattilsynet, (St. prop nr. I
Tillegg nr. 8 2002-2003). I den forbindelse har Landbruksdepartementet,
Fiskeridepartementet og Helsedepartementet utgitt et høringsnotat om forenldet modell for
finansiering av matforvaltningen.
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Etablering av det nye mattilsynet innebærer en fusjonering av Statens Landbrnkstilsyn,
Statens dyrehelsetilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn. I tillegg vil tilsynsvirksomheten i de
kommunale og de interkommunale næringsmiddeltilsynene samt Fiskeridirektoratets tilsyn
med sjømat inngå i det nye mattilsynet.
En ny finansieringsmodell har som fom1ål å forenkle dagens system, hvor de ulilce avgifter og
gebyr er hjemlet i ulike lover under de tre departementene. Spørsmålet som er av interesse for
problemstillingen i denne rapporten er hvorvidt den nye finansieringsmodellen medfører økte
avgifter sammenlilmet med dagens system.
I følge høringsnotatet omfatter dagens finansieringssystem vel 40 gebyr og avgiftsordninger,
hvorav de største beløpene kommer fra næringsmiddelavgift og kjøttkontrollavgift. De
samlede inntektene fra gebyrer og avgifter er anslått til om lag 590 mill kr i 2003, mens den
samlede kostnadene til det nye Mattilsynet antas å være 1 000 mill. kr. Dagens ordning
finansierer dermed snaut 60 % av tilsynsaktiviteten. Det påpekes at denne andelen varierer
mellom de enkelte ledd i kjeden. I landmatproduksjonen er tilsyn med innsatsfaktorer og
næringsmidler tilnærmet fullfinansiert i dag, mens tilsyn med dyrehelse og dyrevern er
mindre brnkerfinansiert.
I høringsnotatet vurderes hvilke type aktiviteter som kan brnkerfinansieres gjennom avgifter"
Med utgangspunkt i dagens oppgavesammensetning antydes det at anslagsvis 90 % av
matforvaltningen virksomhet vil kunne finansieres med gebyrer/avgifter. Dersom dette skulle
bli resultatet vil næringsmiddelavgiftene øke fra dagens 590 mill til 900 mill kroner.
Forslaget opererer med vel 20 ordninger for gebyr og avgifter for det nye Mattilsynet. Det
betyr at antall avgifter for finansiering av tilsyn halveres og medfører en samlet avgiftslettelse
på 50 mill kroner sammenlilmet med dagens ordninger. Dersom gjennomføringen av den nye
finansieringsformen skal være provenynøytral, det vil si at statens inntekter skal være uendret
(590 mill kr), må næringsmiddelavgiften økes med Yi prosentpoeng.
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Vedlegg 1: l(opi av utsendelse til SNI
Landbrukers
Ufred!lingskoritor .

Oslo, 23.april 2003

Forespørsel om informasjon om avgifter i 2002
Landbrukets Utredningskontor holder for tiden på med et prosjekt om skatter og avgifter i
landbruket og samvirkebase1i næringsmiddelindustri. Våre oppdragsgivere er Norske
Felleskjøp, Norsk Kjøtt, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Potetindustri, Prior og Tine BA.

Formålet med prosjektet er å tallfeste hvor mye landbruket og samvirkebasert
næringsmiddelindustri bruker på avgifter knyttet til produksjonen. I den forbindelse ønsker vi
informasjon fra Dere om avgifter for regnskapsåret 2002 spesifisert på hver enkelt
avgiftskategori i henhold til vedlegg. Dersom det er avgifter dere ikke svarer for, lar dere
feltet være tomt. Særavgiftene er inkludert i prisen på varen ved kjøp/import. Dersom dere
ikke har informasjon om avgiftene direkte, kan forbruket i volum hjelpe oss et stykke på vei.
Betaler dere andre avgifter i tilknytning til produksjonen som ikke er spesifisert, vennligst
oppgi disse med avgiftens navn og beløp for året 2002.
Håper Dere kan hjelpe oss med dette.
Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen
Ellen Skaansar I Astrid Bolstad
Tlf: 22 05 46 57 I 22 05 46 84
Landbrukets Utredningskontor
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Vennligst returner skjema utfylt innen onsdag 14. mai
Landbrnkets utredningskontor
Att. Skaansar
Pb 9347 Grønland
0135 Oslo

Deres bedrift: ..................... ... ............. .. ... .............. .... .

Næringsmiddelavgifter m.m.

2002
1000 kr

Kommentarer

2002

Kommentarer

Generell næringsmiddelavgift
Avgift for TSE-kontroll
Kjøttkontrollavgift
Forskningsavgift
Miljø- og plantevernavgift
Avgift for kontroll av forvarer

Særavgifter

1000 kr
Sjokolade og sukkervareavgift
Avgift på drikkevareemballasje
Sukkeravgift

2002
Volum
Antall liter bensin
Antall liter diesel med autodieselavgift
Antall liter diesel uten autodieselavgift
Antall liter smøreolje

Andre avgifter tilknyttet produksjon
Avgiftens navn
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2002
1000 kr

Kommentarer

Vedlegg 2: Markedsreguleringsordningene i
jordbruket
"Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte
mål for jordbruket som ikke er uttømmende regulert ved lov, stortingsvedtak eller forskrifter".
I jordbruksforhandlingene forhandles det blant annet om målpriser, ulike tilskuddsordninger,
fraktutjevning og prisutjevningsordninger. Det er også innenfor rammen av jordbruksavtalen
forhandlet om ekstraordinære tiltak, avgifter som finansierer tiltak innen næringen osv. I dette
avsnittet presenters noen ordninger innenfor jordbruksavtalen som i utgangspunktet skal være
selvfinansierende.

V.2.1 Omsetningsavgiften
Omsetningsavgiften er hjemlet i Lov om omsetning av landbruksvarer og formålet med
avgiften er å fremme omsetning av landbruksvarer gjennom samvirke. Avgiften blir betalt av
bonden, og det er Omsetningsrådet som krever inn og forvalter midlene fra denne avgiften.
Landbruket har flertall i rådet, noe som henger sammen medjordbruket sitt økonomiske
ansvar for overproduksjon. Overproduksjon krever tiltak som blir fmansiert gjennom å kreve
inn omsetningsavgift fra bonden.
Ordningen med markedsregulering er gjennomgått i St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk
landbruk og matproduksjon, og er der knyttet opp til produsent- og forbrukerinteresser.
Formålet med reguleringen er i følge stortingsmeldingen å:
•

Stabilisere prisene for produsentene og medvirke til ca like priser over heile landet.

•

Sikre avsetning for produsentene.

•

Sikre forsyninger i alle forbruksområde til ca lik pris .

•

Medvirke til at produsentene oppnår priser mest mulig i samsvar med
jordbruksavtalen sine forutsetninger, samtidig som prisen i markedet skal være på eller
under avtalt nivå, som gjennomsnitt for året.

Omsetningsavgiften er altså en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon for å
fmansiere tiltak for å fremme omsetningen. Omsetningsavgiftene blir innbetalt av bøndene
ved leve1ing av produktene. For hagebrukssektoren blir omsetningsavgiften ikke krevd inn fra
produsentene, men dekket kollektivt over jordbruksavtalen, det vil si over statsbudsjettet.
Totalt innbetalt omsetningsavgift i 2001 var 460, 1 mill. kr, inkludert 15,4 mill som er overført
fra jordbruksavtalen som kompensasjon for bortfall av omsetningsavgift på
hagebruksprodukter, mens det ble innbetalt 40,2 mill. kroner i overproduksjonsavgift for
melk. I 2001 ble 321,9 mill benyttet avsetningstiltak, mens 160, 1 mill ble benyttet til faglige
tiltak.
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V.2.2 Utjevningsordninger i landbruket
Formålet med utjevningsordningene i landbrnket er å sikre avtak av norske jordbrnksvarer.
Det omfatter bl.a. prisutjevningsordninger og fraktutjevning. Tiltakene omfatter melle, kjøtt,
egg/ fjørfekjøtt, frnkt/grønt/poteter, kom og økologiske produkter. Disse finansieres enten av
foredlingsindustrien/primærprodusentene eller over statsbudsjettet.
Prisutjevningsordningene har regulerer prisdifferensieringen av råvarer til ulike anvendelser i
henhold til jordbruksavtalens bestemmelser. Det er videre en viktig premiss for ordningen å
sikre lilce konkmransevillcår for aktørene om omfattes av ordningen. Melk og kraftf6n-åvarer
har denne typen ordning.
Fraktutjevningen skal gi mulighet for lik pris til produsent uavhengig av lokalisering av
produksjonen. Det finnes fraktutjevningsordninger for melk, kjøtt, egg, kom, og pelsdyrssavl.
Det gis flere typer frakttilskudd, bl.a. innfraktstilskudd, distribusjonstilskudd, tetthetstilskudd,
mellomfraktstilskudd og hentegodtgjørelse. Hvilke at disse tilskuddene som er aktuelle,
avhenger av hvilken næring man er en del av.
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Vedlegg 3: Endringer i avgiftssatser 1999-2003
Tabell V.1: Endringer i særavgiftssatser, samt konsumprisindeksen 1999-2003,
1999

2000

2001

2002

2003

1999-2003

Uan-mai)

Konsumprisindeksen

102,3

Særavgifter
Bensinavgift
C02-avgift

105,5

108,7

110, 1

Avgiftssats, øre pr liter
425

434

390

381

389

92

94

72

73

75

Sum bensin

517

528

462

454

464

Dieselavgift *)

354

364

288

277

283

C02-avgift

46

47

48

49

50

Sum diesel

400

411

336

326

333

Grunnavgift fyringsolje
C02-avgift
Sum lett fyringsolje
Smøreoljeavgift
Elektrisitetsavgift, øre pr kWh

11 %

113,62

0

19

38,2

38,9

39,8

46

47

48

49

50

46
111
5,94

66
146
8,56

86,2
150
10,3

87,9
153
9,3

89,8
156

-10 %

-17 %

95 %
41 %
60 %

9,5

Endring i perioden
2000-2003

Drikkevareemballasje (fra 2000)
-Glass og metall

400

411

419

428

7%

-Plast

240

247

252

258

8%

-Kartong

100

103

105

107

7%

81

83

85

87

7%

-Grunnavgift

Tabell V.2: Endring i satser for avgifter tillmyttet næringsmidler, 1999-2003
1999

2000

2001

2002

2003

Avgifter i tilknytning til næringsmidler

Endring i perioden
1999-2003

Næringsmiddelavgift
-norsk, prosent av avgiftsgrunnlaget
-import, prosent av avgiftsgrunnlaget

0,73 % 0,82 % 1,07 % 1,16 % 1,52 %
0,58 % 0,64% 0,85% 0,92 % 1,20 %

108,2 %
106,9 %
Endring i perioden
2000-2003

Kjøttkontrollavgift
-dagsverksats, kroner (fra 2000)

2451

2525

3300

3400

38,7 %

Tabell V.3: Endring i satsen for Kontrollavgift for forvarer, 1999-2003
1999

2000

2001

2002

2003 Endring i perioden
1999-2003

Kroner pr tonn
Kontrollavgiftforvarer

7,4

8

8

10,3

11,5

55,4%
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Vedlegg 4: Beregning av elektrisitetforbruket i
jordbruket
Beregningen nedenfor er gjort under forutsetning av at det ikke forbrukes elektrisitet i
skogbruket.
Tabell V.4: Beregning av elektrisitetsforbruk og forbruksavgift i jordbruket, 2002
Elektrisitetstatistikk 2000 (Statistisk Sentralbyrå 2002)
Nettoforbruk av elektrisitet i jordbruk skogbruk fiske og fangst i 2000

1 667GWh

Prosentvis endring i bruttoforbruk innenlands 2001

1,23 %

Prosentvis endring i bruttoforbruk innenlands 2002

-3,70 %

Nettoforbruk av elektrisitet i jordbruk skogbruk fiske og fangst i 2002
Drivhus og veksthus andel av forbruket

1 625GWh
26,7 %

Energistatistikk 2000 (Statistisk Sentralbyrå 2002)
Fiske og fangst sin andel av samlet elektrisitetsforbruk

7,1 %

Nettoforbruk i jordbruk og skogbruk utenom veksthus 2002

1107GWh

Forbruk av elektrisitet i jordbruk Nord-troms og Finnmark 2002
(anslag)

114GWh

Antall GWh pålagt avgift

992GWh

Avgiftsbeløp= volum* avgift (9,3øre/kWh)
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92,28 mill kr

Vedlegg ·5: Data fra Agrikjøp
Tabellen nedenfor viser volum tall for autodiesel, bensin, fyringsolje og smøreolje handlet
gjennom felles innkjøpsavtaler administrert av Agrikjøp i 2002. Volumtallene omfatter
medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.
Tabell V.5: Antall liter drivstoff, fyringsoljer og smøreoljer, fra Agrikjøp, 2002
FRA AG RI KJØP

I

Sum uttak i bulk til industrien gjennom "Landol" 2002
,,-·-·
.

Drivstoff

. ...,

Liter ·

·,

.

9 266 799
Avgiftfri 10%

926 680

Avg . Pliktig

8 340 119

Fyringsoljer

23 466 245

Smøremidler

199 615

Sum

32 932 659

Uttak over kort til industrien (eks uttak til bonden)
..,
".
. .
..
-

-

~

'

-·

.

Drivstoffkort (bensin)
Truckkort (diesel)

."

-

· liter .

I

8 572 064
2 944 157

Sum

11516221

Total

44 448 880

V.5.1 Samvirkebasert næringsmiddelindustri sin andel av Agrikjøp
innkjøpsavtaler.
I følge Agrikjøp dekker avtalene mellom 80-90 prosent av energiforbruket i samvirkebasert
næringsmiddelindustri. For å sammenlikne statistikk fra Agrikjøp med rapporterte tall fra
bedriftene som inngår i undersøkelsen, er tallene fra Agrikjøp korrigert på følgende måte.
Først er tallene blåst opp med faktoren 1,1 for å dekke 100 prosent av energiforbruket
(forsiktig anslag). Forbruk av diesel, bensin og smøreoljer i samvirke basert
næringsmiddelindustri utgjør 85 prosent av volumet administrert av Agrikjøp. Dette anslaget
er basert på produkter levert av Statoil i 2002. Korrigeringsfaktoren = 1,1 *0,85=0,935.
Beregningsgrunnlag og resultatet av korrigeringen vises i tabell V.9.
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Tabell V.6: Antall liter bensin og mineralolje og
smøremidler i SNI, 2002
Anslag for
Sum Agrikjøp
Bensin
Avgiftspliktig diesel
Avgiftfri diesel
Fyringsoljer
Smøremidler
I Alt

SNI

8 572 064

8 014 880

11284276

10550798

926 680

866 446

23 466 245

21 940 939

199 615

186 640

44 448 880

41 559 703

V.5.2 Beregninger gjort for Felleskjøpet.
Datamaterialet fra Agrikjøp danner grunnlag for beregning av særavgifter på bensin, diesel og
Fyringsoljer. Videre er det på bakgrunn av informasjon fra Norske Felleskjøp gjort anslag på
selskapenes innbetaling på følgende avgifter.
Miljøavgifter i landbruket
Kontrollavgift for forvarer
Kontrollavgift for mineralgjødsel
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Landbrukets
Utredningskontor
Schweigaardsgt. 34C
Pb 9347 Grønland
N-0135 OSLO
Tif 22 05 47 00
Fax: 22 17 23 11
E-post: lu@landsam.com
http://lu.landbruk.no

- administrativt underlagt Norsk Landbrukssamvirke er et samarbeidsorgan for:
Norges Bondelag
TINE Norske Meierier BA
Norsk Kjøttsamvirke
Prior Norge
AL Gartnerhallen
Norske Felleskjøp
Norske Potetindustrier
Honningcentralen AL
GENO
Norsvin
Landteknikk
Gjensidige Forsikring
Landkreditt
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