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HØRINGSSVAR – flypassasjéravgift – endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 

Norges Luftsportforbund (NLF) er et særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og organiserer 

følgende idretter under fellesbetegnelsen luftsport: Fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, 

seilflyging, motorflyging, mikroflyging, modellflyging og flyging med varmluftballonger. NLF har 245 

tilsluttede klubber over hele landet med til sammen over 18 000 medlemskap. Våre medlemmer – i 

særdeleshet motorflygere og mikroflygere – berøres direkte dersom innføringen av avgiften innebærer 

at det ikke lenger er kommersielt grunnlag for én eller flere lufthavner i Norge. Medlemmene berøres 

også indirekte – både på basis av rammevilkårene for luftfarten i Norge generelt, og naturligvis som 

følge av global oppvarming på sikt.  

NLF takker for muligheten til å kommentere forslaget til forskriftsendring og avgir herved følgende 

høringssvar som søker å balansere luftfartens behov opp mot hva som er mest hensiktsmessige verktøy 

for å redusere utslipp av klimagasser.    

 

0 – Innledende bemerkning 

NLF erkjenner at dette høringssvaret er omfattende og detaljrikt. Den offentlige debatten om 

flyseteavgiften viser imidlertid at det er en betydelig risiko for uheldige vedtak dersom ikke detaljene i 

denne kompliserte saken er kjent. Vi håper derfor at Toll- og avgiftsdirektoratet vil gå grundig 

gjennom våre analyser og redegjørelser i dette svaret før vedtak fattes.   

 

1 – Miljømessige påvirkning 

NLFs eget strategidokument slår fast at forbundet skal planlegge og gjennomføre 

luftsportsaktivitetene med minst mulig negativ virkning på miljøet, og at man skal ta omgivelsene på 

alvor i miljøspørsmål. Dette innebærer at NLF generelt sett er positive til tiltak som kan bidra til å 

redusere klimagassutslipp, både innenfor egen aktivitet og for luftfarten for øvrig.  
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At luftfarten bidrar til klimagassutslipp er hevet over tvil. Nøyaktig hvor mye, på hvilken måte og med 

hvilken vekstrate, er derimot mer omstridt. NLF legger til grunn at utslippene som er knyttet til 

nordmenns flyreiser (både nasjonalt og internasjonalt) kan utgjøre om lag 7,5 prosent av nasjonens 

samlede CO2-utslipp, basert på en studie fra 20051.  

Det at en del av utslippene skjer i stor høyde istedenfor på bakkenivå innebærer at de direkte 

utslippene fra luftfarten angitt i CO2-ekvivalenter må multipliseres med en forsterkningsfaktor. 

Studien fra 2005 opererer med en gjennomsnittlig faktor på 1,3 for innenlandstrafikk og 2,0 for 

utlandstrafikk. For NLFs egne aktiviteter vil en forsterkingsfaktor neppe komme på tale, siden det 

utelukkende flys i lavere høyder med fly uten trykkabin, og siden aktiviteten ikke skaper cirrusskyer.   

 

Luftfarten har imidlertid en rekke egenskaper som balanserer bildet med tanke på klimagassutslipp, så 

vel som andre miljøpåvirkninger. 

a) Luftfarten fordrer vesentlig mindre infrastruktur enn bakkebasert transport, noe som gir 

betydelig færre inngrep i natur og nærmiljø, samtidig som man eliminerer vei-/baneslitasje.  

b) Infrastrukturens begrensede omfang gir en betydelige reduksjon i klimgassautslipp, 

sammenliknet med om tilsvarende infrastruktur skulle vært bygget for bakkebasert transport. 

Her må man ta i betraktning CO2-utslipp fra produksjon av bygningsmaterialer så vel som 

utslippene knyttet til tunnelboring, bygging av vei-/banelegemer mv. Asplan Viak har på 

oppdrag fra Jernbaneverket gjort beregninger for bygging av høyhastighetsbaner i Norge2. Av 

Asplan Viaks studie framkommer det at det vil ta hele 60 år å ”nedbetale CO2-gjelden” fra 

byggingen av en høyhastighetsbane Oslo–Trondheim. I et slikt tidsperspektiv er det realistisk 

at luftfarten er gjennomelektrifisert.  

c) Luftfart kan skje med langt kortere transportstrekninger enn annen transport, siden direkte 

ruteføringer i en helt annen grad er mulig. Modernisering av innflygingssystemene som nå er i 

gang, vil gjøre denne fordelen enda mer betydelig enn tidligere. Dette gir igjen mindre utslipp 

av klimagasser pr oppdragskilometer enn annen transport, når andre faktorer holdes 

konstant.  

Når miljøavgiftspolitikken utmeisles, må denne typen effekter tas i betraktning. Det å se blindt på 

utslipp fra framdriftsmotorer i f eks fly og biler, gir ikke et realistisk bilde av helheten.   

 

2 – Framtidig karbonnøytral luftfart 

Luftfart omtales ofte i det offentlige ordskiftet som en ”klimaversting”, noe som bidrar til å underbygge 

påstanden om at ”nordmenn må fly mindre”. Etter NLFs oppfatning er dette en svært éndimensjonal 

framstilling av virkeligheten. For det første har luftfarten betydelige miljømessige fordeler, ref ovenfor, 

og for det andre er det viktig å ha i bakhodet at stempelet som en betydelig forurenser ikke reflekterer 

realistiske framtidsscenarier. Det burde for øvrig være politikkens mål å redusere det samlede 

                                                        
1 “Utslipp av klimagasser fra flytrafikk”, Arvesen og Hertwig, NTNU Trondheim, 2007.  
2 “A Methodology for Environmental Assessment – Norwegian High Speed Railway Project Phase 2”, Svanå et 
al, Sandvika, 2011. 
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utslippet pr innbygger til et bærekraftig nivå, snarere enn å peke på én forurensende aktivitet som bør 

reduseres framfor en annen (innbyggerne bør selv kunne velge mellom f eks kjøtt eller flyreiser, så 

lenge de betaler for sine egne utslipp uansett valg).   

Det er NLFs påstand at luftfarten innen noen årtier vil bli den mest miljøgunstige av 

samtlige transportformer. Store forskningsmiljøer jobber intenst med elektrifisering av luftfarten. 

I skrivende stund finnes allerede elektriske småfly for treningsformål. Innenfor en kort tidshorisont på 

to til fem år vil småfly for mer omfattende allmennflyoperasjoner være tilgjengelige på markedet 

gjennom Airbus’ satsing på E-Fan-konseptet3. Rekkevidden vil være på linje med siste generasjons 

Tesla-elbil, og Airbus har med sitt datterselskap Voltair etablert en egen fabrikk for produksjon av elfly 

i Pau, Frankrike.   

Allerede i 2030 mener forskningssamarbeidet Bauhaus Luftfahrt i Tyskland at deres konseptstudie Ce-

Liner vil kunne være på vingene. Dette er et hel-elektrisk passasjerfly med 190 seter og en rekkevidde 

på 600 nautiske mil (som strekningen Oslo–Tromsø)4. I 2040 vil rekkevidden kunne være hele 1400 

nautiske mil (som strekningen Oslo–Barcelona).   

På kortere sikt – allerede i løpet av få uker inneværende år – vil blant annet SAS og Lufthansa ta i 

bruk biologisk jetdrivstoff levert på Oslo lufthavn Gardermoen som ledd i Avinors, AirBPs og 

flyselskapenes biologiske drivstoffsatsing. Dette drivstoffet har et vesentlig mindre karbonavtrykk enn 

fossilt jetdrivstoff, og framtidig utvikling av algebasert biojetfuel kan redusere karbonavtrykket 

ytterligere.  

Etter NLFs oppfatning er det avgjørende at avgiftssystemene i Norge: 

• differensierer etter hvilken drivstofftype som benyttes (fossil eller 

fornybar/karbonnøytral) 

• bidrar til en styrking av teknologisk utvikling for karbonnøytral luftfart 

• bidrar til akselerert implementering av karbonnøytral luftfart i Norge 

Avgiftssystemet bør etter NLFs syn være insentivbasert for å kick-starte elektrifisering og innføring av 

biologisk drivstoff, slik Norge med stort hell har fått til på elbilfronten.  

 

3 – Dagens miljøavgifter 

NLF forstår det slik at det er tverrpolitisk enighet i Norge om at ”forurenser skal betale”. Gitt dette 

som premiss, er det vesentlig at avgiftene designes og innrettes med dette for øyet, og ikke som følge 

av sideordnede hensyn (eksempelvis rene fiskale begrunnelser). Dersom luftfartsavgiftene derimot 

designes på basis av rent fiskale behov, vil to vesentlige ulemper inntreffe: Det vil undergrave 

legitimiteten til miljøpolitikken (herunder senke oppslutningen i befolkningen om nødvendige og 

rasjonelt baserte miljøavgifter), og det vil ramme luftfarten på utilbørlig vis. 

                                                        
3 http://www.airbusgroup.com/int/en/innovation-citizenship/airbus-e-fan-the-future-of-electric-aircraft.html  
4 http://www.bauhaus-luftfahrt.net/presse-medien/ila-2012/08-der-ce-liner/BHL_ILA2012_08_Ce-Liner.pdf  
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Forskning på miljøavgifter5 viser klart at prinsippet om at ”forurenser skal betale” har en rekke 

fordeler framfor et system hvor visse forurensere får avgiftsfritak. Dagens norske avgiftspolitikk er 

utformet som lag på lag med miljøavgifter, hvor visse sektorer fritas for avgift for helt åpenbare 

utslipp, noe som er lite samfunnsøkonomisk og miljømessig hensiktsmessig. Flere har tatt til orde for 

en opprydding i avgiftssystemet, herunder Bruvoll og Dalen i en artikkel fra 2008:  

En opprydding av virkemiddelbruken innebærer like avgifter for utslipp av klimagasser og 

andre miljøutslipp for alle forurensere, og at fiskale elektrisitets- og fyringsoljeavgifter kun 

legges på sluttforbruket og, igjen, er lik for alle. Etter prinsippet om at forurenser betaler, 

skal utslippene betales for gjennom avgifter eller kjøp av utslippsrettigheter. 

NLF viser også til ICAO (FNs luftfartsorganisasjon) som har en uttalt holdning til avgifter i luftfarten: 

Avgiftene skal ikke ha et fiskalt formål, de skal være direkte knyttet til miljøkostnad og de skal ikke 

diskriminere luftfart sammenliknet med andre transportformer.6 

Ser vi på avgiftssystemet i Norge og internasjonalt – både pr i dag og etter en eventuell innføring av 

den foreslåtte flyseteavgiften – ser vi at disse klart definerte, forskningsmessig anbefalte og 

internasjonalt vedtatte målene ikke er oppnådd. Som Toll- og avgiftsdirektoratet peker på i sitt 

høringsbrev, har luftfart med fossilt drivstoff i grove trekk følgende miljøavgifter pr nå: 

– Internasjonalt luftfart: Ingen avgifter  

– Europeisk luftfart (intra EØS): Indirekte avgiftsbelastning gjennom EU-ETS-kvotesystemet. 

– Innenriks luftfart: CO2-avgift for drivstoff, NOx-avgift for motorer med stor effekt og 

svovelavgift for svovelholdig mineralolje. Visse sektorer er fritatt for visse av avgiftene. I tillegg 

kommer den indirekte avgiftsbelastningen gjennom EU-ETS-kvotesystemet. 

Videre: Etter det NLF erfarer, er ingen av inntektene fra miljøavgiftene øremerket tiltak som 

kompenserer for skadene på miljøet, i strid med det ICAO anbefaler for internasjonal luftfart og som 

det ville vært naturlig at Norge appliserte for innenlands luftfart.  

 

4 – Prinsipper for optimalisering av miljøavgifter 

Det finnes som kjent tre hovedtyper av miljøavgiftsregimer: Kvotesystemer (TEP – tradable emission 

permits) som EU-ETS,  miljøskatter/miljøavgifter (environmental taxes) som dagens CO2-avgift for 

jetdrivstoff og flybensin, samt fleksible miljøavgifter (FEF – flexible emission fees)7. Hvert system har 

sine styrker og svakheter, men for luftfarten som i seg selv er like grenseoverskridende som utslippene, 

har gjerne kvotesystemer blitt ansett som mest relevante.  

I de tilfellene kvotesystemene enten mangler (som i internasjonal luftfart) eller er utilstrekkelig til å 

oppnå et visst resultat (som i europeisk luftfart med dagens EU-ETS), kan nasjonalstatene under visse 

forutsetninger velge å innføre enten tradisjonelle eller fleksible miljøavgifter. Fleksible avgifter har 

                                                        
5 “Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk”, Bruvoll og Dalen, Økonomiske analyser 5/2008. 
6 ICAO Council Resolution, 1996 
7 “Two approaches to pricing pollution”, Christina van Breugel, Mattias Enggaard, Jes Erik Jessen, Ulrika 
Stavlo ̈t, Christopher Sköld og Elina Berghäll, Nordisk ministerråd, København, 2014. 
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vært lite utprøvd, men de kan vise seg som svært effektive for luftfart, siden de raskt kan tilpasse seg 

markeds- og teknologiendringer.  

I denne delen av gjennomgangen tar vi utgangspunkt i tradisjonelle (faste) miljøavgifter, skjønt både 

fleksible miljøavgifter og kvoter kan være bedre verktøy for luftfart. Skal man likevel optimalisere slike 

faste miljøavgifter, vil første punkt være å slå fast hvilken miljøkostnad utslippene har. Disse er 

selvsagt svært krevende å estimere, men basert på den amerikanske regjeringens anslag fra 2015 over 

utslippenes kostnader for samfunnet, kan de dreie seg om i størrelsesorden USD 36 pr metriske tonn 

CO2-utslipp på bakkenivå8 (NOK 318). En sammenstilling fra ”Update of the Handbook on External 

Costs of Transport, Annex E” viser et tilsvarende mediantall for 22 ulike studier på området, nærmere 

bestemt EUR 32 pr tonn (NOK 309)9. Beregningene benytter en skadekostnadstilnærming, dvs at man 

priser skaden som påføres miljøet dersom utslippet ikke fjernes. Anslaget vil måtte revideres jevnlig 

etter hvert som ny kunnskap innhentes, men uansett størrelse, kan prinsippene for avgiftspolitikken 

følge den samme røde tråden.   

I parentes bemerket er forskningsestimater for marginal begrensningskostnad (”marginal abatement 

cost”) – det vil si kostnad for å kompensere for marginale utslipp gjennom miljøtiltak – typisk satt 

høyere enn miljøskadekostnad, skjønt det hefter stor usikkerhet ved begge typer estimater. Tall i 

størrelsesorden 80–90 euro pr tonn er vanlig i estimater for marginal begrensningskostnad.10 Dette 

utgjør om lag 0,015 euro (14 øre) pr personkilometer i gjennomsnitt for all kommersiell luftfart. Den 

marginale begrensningskostnaden kan imidlertid ikke brukes som basis for tradisjonelle 

drivstoffavgifter, siden det kun er de ”siste” og ikke de ”første” literne med drivstoff som utløser 

marginale tiltakskostnader. Etter hvert som de rimeligste miljøtiltakene er ”brukt opp”, er det tenkelig 

at de marginale tiltakene blir stadig dyrere. På den annen side kan ny teknologi som vi ikke kjenner i 

dag, redusere reduksjonskostnaden. Derfor vil marginalkostnaden hele tiden være et mål i bevegelse. I 

et system med faste drivstoffavgifter tar vi derfor utgangspunkt i miljøskadekostnad.  

Så snart miljøkostnaden med utslipp pr CO2-ekvivalent er fastslått, må det utvikles et avgiftssystem 

som baseres på faktiske utslipp fra en gitt lufttransporttjeneste. Forbruk av fossilt drivstoff er den klart 

mest opplagte beregningsbasisen, siden det uten mobil karbonfangstteknologi gir en direkte 

indikasjon på utslippenes størrelse.  

For luftfartens del må det som nevnt legges inn en faktor som kompenserer for forsterkingseffekten 

som skyldes utslipp i stor høyde. Forsterkingseffekten er størst der man flyr høyt, lenge 

(langdistansetrafikk). Av rent praktiske grunner kan det trolig være nødvendig å benytte en 

sjablongmessig faktor for luftfarten totalt. En faktor på 1,8 er ansett som et mulig gjennomsnitt for 

innenlands og utenlands luftfart på kort og lang distanse.11  

Luftfartsavgiftene bør videre sees som del av en helhetlig avgiftsomlegging, der prinsippet om at alle 

klimagassforurensere skal betale rendyrkes. Det betyr eksempelvis at klimagassutslipp i forbindelse 

med utbygging av bakkebasert infrastruktur – herunder produksjon av materialer – avgiftsbelegges 
                                                        
8 “European Union ETS Update: Aviation Emissions Making Headlines Ahead of Another Important Political 
Crossroads”, Jordan R. Labkon, The National Law Review, 2015.  
9 ”Update of the Handbook on External Costs of Transport” (Appendix E), Report for the European 
Commission: DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, 2014.  
10 ”Update of the Handbook on External Costs of Transport” (Table 38), Report for the European Commission: 
DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, 2014.  
11 “Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk”, Bruvoll og Dalen, Økonomiske analyser 5/2008.  
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etter beregnet samfunnsmessig skadekostnad. Slik unngår man at luftfarten blir belastet for hvert 

gram med utsluppet CO2, mens andre aktiviteter og konkurrerende transportformer forskånes fra 

avgifter, helt eller delvis.  

 

Det mest krevende elementet knyttet til det å optimalisere miljøavgiftssystemet for luftfart er at Norge 

er bundet av europeiske og internasjonale avtaler som setter rammen for avgiftspolitikken. På 

europeisk plan er EU-ETS-kvotesystemet rammen for avgiftsbelegningen. EU har besluttet å utvide 

EU-ETS til internasjonal luftfart, men på bakgrunn av stor internasjonal motstand mot EUs plan, har 

EU gått med på å skyve på innfasingen av EU-ETS til ICAO presumptivt fatter vedtak om en global 

MBM-strategi (GMBM – global market based mechanism) i år. MBM skal opp på ICAO Assembly til 

høsten, og det er en forventning om et vedtak som innfører en MBM fra 2020. ICAO har imidlertid 

hatt store problemer med å levere på dette området hittil, blant annet pga interessemotsetningene 

mellom industrialiserte land og land som står foran stor utvikling. EU kan komme til å innføre EU-

ETS for internasjonal luftfart, dersom ICAO ikke nå konkluderer etter flere års forsinkelse.  

En utfordring med EU-ETS er at det europeiske kvotemarkedet flommer over av kvoter. 

Kvotesystemet reduserer følgelig ikke utslippene så mye som Paris-avtalen av 12. desember 2015 om 

reduksjon av jordens samlede utslipp forutsetter, for å nå målet om maksimalt 1,5 til 2,0 graders 

oppvarming. Siden kvotene finnes i overflod og omsettes for mellom 50 og 80 kroner pr tonn, samtidig 

som den samfunnsmessige kostnaden for utslipp er anslått til ovennevnte 318 kroner, er det rimeligere 

for dem som har utslipp å kjøpe kvoter enn om de faktisk skulle betale for skadene for sine reelle 

utslipp.  

I lys av dette er det i utgangspunktet ikke urimelig at norske myndigheter – der de har mulighet til det 

etter internasjonale avtaler – innfører avgifter som eksempelvis dekker differansen mellom 

kvoteprisen og den stipulerte samfunnsmessige kostnaden for utslipp. Avgiftssystemet må imidlertid 

være tilstrekkelig elastisk og dynamisk til at luftfarten ikke betaler to ganger for samme utslipp. Og – 

systemet må opprettholde prinsippet om at forurenseren betaler.  

Chicago-konvensjonen forbyr Norge å innføre drivstoffavgifter for utlandsflyginger.12 Det mest 

relevante virkemiddelet Norge kan bruke for karbonutslippsavgift er følgelig utelukket – og det på de 

flygningene som er lengst og som gir størst utslipp! Det er å håpe at ICAO Assembly 2016 konkluderer 

om en internasjonal bærekraftig GMBM-modell som eliminerer problemet. I motsatt fall vil EU-ETS 

kunne dekke deler av utslippskostnadene (både nasjonalt, europeisk og eventuelt internasjonalt), men 

så lenge kvotene er så rimelige som de er, vil det fortsatt være et stykke igjen til at ”forurenseren 

betaler” for alle flygninger utenfor Norge.  

Siden drivstoffavgifter er utelukket for internasjonale flygninger – og siden EU-ETS ikke fullt ut 

dekker miljøkostnadene pr i dag13 – kan man se det som besnærende å tenke seg at man går bakveien 

via en flyseteavgift, noe denne høringen tar utgangspunkt i. NLF vil imidlertid advare sterkt mot en 

énsidig norsk avgift (som også skal gjelde internasjonale flyvninger), blant annet fordi et slikt tiltak 

                                                        
12 Chicago Convention on International Civil Aviation, artikkel 15 og 24 a). Ref uttalelse fra ICAO Assembly.  
13 “Two approaches to pricing pollution”, Christina van Breugel, Mattias Enggaard, Jes Erik Jessen, Ulrika 
Stavlo ̈t, Christopher Sköld og Elina Berghäll, Nordisk ministerråd, København, 2014. 
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erfaringsmessig fører med seg at lufttrafikk flyttes fra norske til utenlandske lufthavner, noe vi ser fra 

nederlandsk innføring av en slik avgift:  

The tax has stimulated some Dutch travellers to make use of airports situated in Belgium and 

Germany to avoid the tax, resulting in more CO2 emitted by ground transport. The tax is not 

transparent and the revenues gained are not reinvested in the industry and so it is not 

compatible with ICAO’s cited objectives in respect of emissions charging mechanisms. 14 

Risikoen er at eksempelvis Oslo lufthavn Gardermoen som i dag i økende grad har blitt en attraktiv 

hub for reisende som har Oslo som transittstopp blir mindre attraktiv pga flyseteavgiften, med det til 

følge at det blir færre direkteruter fra Norge til fordel for konkurrerende navflyplasser. Forsøket på å 

løse dette problemet ved å unnta transitt- og transferpassasjerer for flyseteavgift, ref utkastets § 3-22-

5, vil ikke kompensere tilstrekkelig, da det: 

a) kun omfatter gjennomgående billetter, noe som i seg selv favoriserer ett businesskonsept for 

flyselskaper kontra et annet og således også vil virke konkurransevridende 

b) ikke demmer opp for lekkasje til utenlandske lufthavner der bakketransport fra Norge til den 

utenlandske lufthavnen er en reell mulighet 

 

For internasjonale flygninger må derfor internasjonalt samarbeid og norsk påvirkning til at det 

europeiske kvotesystemet forbedres stå i fokus, istedenfor ensidige norske avgifter.  

 

5 – Hva betaler luftfarten i dag i forhold til hva den skulle ha betalt? 

Forbrenning av jetdrivstoff og flybensin gir i hovedsak følgende klimagasser: Karbondioksid, metan og 

di-nitrogenoksid. Klimagassene summeres som CO2-ekvivalenter basert på ulike faktorer, der CO2 har 

faktor 1.  

CO2-ekvivalenter pr liter drivstoff15: 

 CO2 (faktor: 1) CH4 (faktor 25) N20 (faktor 298) Sum CO2-ekvivalenter 

Jetdrivstoff 2,54 kg16 0,02 g –> 0,0005 kg 0,08 g –> 0,023 kg 2,56 kg 

Flybensin 2,20 kg17 0,81 g –> 0,020 kg  0,26 g –> 0,077 kg 2,30 kg 

 

Innenriks luftfart betaler i dag 1,0818 kroner i CO2-avgift pr liter jetdrivstoff. Én liter jetdrivstoff gir i 

henhold til ovenstående tabell et utslipp på 2,56 kg CO2–ekvivalenter.  

Korrigert for en forsterkingseffekt på 1,3 for innenriks fart19, blir tallet 3,33 kg. Pr tonn effektivt CO2-

utslipp er dette en kostnad på 324 kroner. I tillegg betaler luftfarten gjennom EU-ETS-systemet 

                                                        
14 “Fuel and air transport – A report for the European Commission”, Air Transport Department, Cranfield 
University, 2005.  
15 ”Update of the Handbook on External Costs of Transport”, Report for the European Commission: 
DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, 2014 
16 https://www.eia.gov/environment/emissions/co2_vol_mass.cfm  
17 https://www.eia.gov/environment/emissions/co2_vol_mass.cfm  
18 https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2015-12-14-1570/KAPITTEL_6  
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mellom 50 og 80 kroner pr tonn CO2. For innenriks luftfart betales det altså mellom 374 og 404 kroner 

for en miljøskade som den amerikanske regjeringen anslår til 318 kroner pr tonn. Dersom anslagene er 

korrekt, både med tanke på miljøskade og forsterkningseffekt, overbetaler allerede innenriks luftfart 

for sine skader. Gitt usikkerheten i tallene, kan man likevel si at innenriks luftfart i grove trekk dekker 

sine miljøkostnader. Å avkreve en flyseteavgift på toppen av dette, innebærer da en ren fiskal 

belastning for en transportform som allerede betaler sine kostnader. For flygninger som skjer med 

biodrivstoff – eller med elektriske fly i framtiden – vil flyseteavgiften være en økonomisk straff for 

utslipp som ikke finnes.  

For allmennflyging med flybensin – det mest relevante operative scenariet for våre medlemmer i 

øyeblikket – er forholdet slik: All allmennflyging, uansett innenriks eller utenriks fart, betaler 97 øre i 

CO2-avgift pr liter flybensin. Én liter flybensin (avgas 100LL) gir klimagassutslipp tilsvarende 2,3 kg 

CO2-ekvivalenter.20 Korrigering for forsterkingseffekt er mest sannsynlig irrelevant på grunn av 

operasjoner i svært lav høyde og ingen cirrusgenererende effekt. Allmennflyging betaler ikke for 

utslipp gjennom EU-ETS-systemet, men likevel blir prisen pr tonn CO2-utslipp 421 kroner – altså godt 

over ”skadeprisen” på 318 kroner pr tonn. Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår da heller ikke en 

flyseteavgift for allmennflyging, noe som bare skulle mangle gitt at det overbetales allerede pr i dag 

etter det vi kan se av foreliggende tall.  

For utenriksfart innenfor Europa, er forholdet annerledes: Én liter jetdrivstoff gir som nevnt 

klimagassutslipp på 2,56 kg CO2–ekvivalenter21. Forsterkingseffekt for utenriksfart er anslått til 2,022, 

som gir et effektivt utslippsnivå på 5,12 kg pr liter. På bakgrunn av bestemmelsene i Chicago-

konvensjonen, kan det imidlertid ikke legges drivstoffavgift for slike flygninger. Det betales kun 

indirekte gjennom EU-ETS-systemet, følgelig bare et sted mellom 50 og 80 kroner pr tonn CO2. Én 

liter fossilt jetdrivstoff i utenriksfart skulle ha hatt en avgift på 1,63 kroner for å dekke sine 

miljøkostnader (sett bort fra kreditt for det som betales gjennom kvoter), men indirekte betales det 

altså kun mellom 13 og 20 øre. Underbetalingen er i størrelsesorden 1,40–1,50 kroner pr liter.   

For utenriksfart utenfor Europa – hvor det heller ikke betales gjennom EU-ETS-systemet i øyeblikket 

– er underbetalingen lik kostnaden for miljøskaden, dvs 1,63 kroner pr liter.  

 

6 – Hvordan rette opp i skjevhetene? 

Dersom Norge skal følge forskningsanbefalinger og ICAO-retningslinjer samt egen uttalt politikk om 

at ”forurenser betaler”, må det gjøre endringer i avgiftssystemet. Status quo oppsummert: 

a) Innenriks luftfart med fossilt jetdrivstoff har trolig et noe for høyt avgiftsnivå pr i dag 

b) Innenriks luftfart med biodrivstoff er i dag unntatt CO2-avgifter og kvoter, slik det bør være  

c) Allmennflyging med fossil flybensin betaler høyst sannsynlig for høye avgifter pr i dag 

d) Utenriks luftfart med fossilt jetdrivstoff innenfor Europa betaler for lave avgifter pr i dag 

                                                                                                                                                                             
19 Utslipp av klimagasser fra flytrafikk”, Arvesen og Hertwig, NTNU Trondheim, 2007.  
20 https://www.eia.gov/environment/emissions/co2_vol_mass.cfm  
21 https://www.eia.gov/environment/emissions/co2_vol_mass.cfm  
22 Utslipp av klimagasser fra flytrafikk”, Arvesen og Hertwig, NTNU Trondheim, 2007.  
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e) Utenriks luftfart med biodrivstoff innenfor Europa er i dag unntatt CO2-avgifter og kvoter, slik 

det bør være   

f) Utenriks luftfart med fossilt jetdrivstoff utenfor Europa betaler ingen CO2-avgifter i dag 

For å rette opp dette, blir det meningsløst å innføre en flyseteavgift som rammer samtlige flyginger 

(dog unntatt allmennflyging), enten de underbetaler pr i dag eller ikke, enten de går langt eller kort 

eller enten de bruker karbonnøytralt drivstoff eller ikke.  

 

NLF foreslår isteden følgende strategi: 

1. CO2-avgiften for fossilt jetdrivstoff (innenriks) beholdes inntil videre på dagens nivå, men den 

bør revideres etter hvert som kvotepris eller kvotemodell endres. En årlig regulering basert på 

gjennomsnittlig samlet kvotepris foregående år kan være en aktuell strategi for og ned-

/oppjustere CO2-avgiften i takt med kvoteprisen, slik at innenriks luftfarten ikke ender opp 

med dobbeltbetaling for utslipp. Det bør også gjennomføres regelmessige revisjoner av 

kostnadsanslag for samfunnskostnader for karbonutslipp, ref også pkt 7 nedenfor.  

2. Dersom flygninger med biojetdrivstoff vil rammes av framtidige kvotekostnader (EU-ETS eller 

ICAOs GMBM)  – og der disse overstiger kostnader for eventuelle utslippsskader med aktuell 

variant av drivstoff – bør det vurderes å innføre en negativ "avgiftssats" (subsidiering). 

Dermed vil man kunne kompensere for utilsiktede effekter av at kvotesystemene ikke 

nødvendigvis blir tilstrekkelig finmaskede.  

3. CO2-avgift for fossil flybensin (avgas 100LL/UL91) bør reduseres for å reflektere 

utslippskostnad. Avgiften bør reguleres årlig etter samme prinsipper som for fossilt 

jetdrivstoff, ref også pkt 7 nedenfor.  

4. Norge må jobbe aktivt som EØS-medlem overfor EU for å påvirke kvotesystemet (inndragning 

av kvoter eller andre virkemidler), slik at EU-ETS gir det nødvendige bidraget til Paris-

avtalens klimamål. Ikke minst bør alle forurensere som i dag er utenfor kvotesystemet, trekkes 

inn i det – alternativt må et FEF-system som beskrevet i pkt 7 nedenfor settes i verk.  

5. Norge må jobbe aktivt som ICAO-tilsluttet stat for å bidra til at et effektivt GMBM-system 

settes i verk snarest mulig.  

6. I en mellomperiode der pkt 4 og 5 ikke ennå er iverksatt eller gitt nødvendig effekt, kan Norge 

vurdere egne tilleggstiltak – men bare dersom de: 

a. ikke rammer flygninger som allerede betaler for høy avgift 

b. ikke bryter Norges internasjonale forpliktelser gjennom ICAO-samarbeidet, bilaterale 

avtaler, EØS-avtalen mv.  

c. reflekterer faktisk utslippsnivå gjennom at drivstofftype, drivstofforbruk og flygingens 

lengde er beregningsparametere  

d. er nøye konsekvensutredet 

7. Norge bør bidra aktivt i den internasjonale forskningen og debatten rundt miljøavgifter. Det 

bør utredes om luftfarten nasjonalt og internasjonalt kan være en kandidat for en ”flexible 
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emission fee” (FEF): En slik mekanisme kan være bedre egnet til å fange opp kombinasjonen 

av et internasjonalt/overstatlig hovedmål og nasjonale gjennomføringsmetoder enn 

kombinasjonen med tradisjonelle nasjonale miljøavgifter og overstatlige kvotesystemer. Vi 

viser her til rapporten ”Two approaches to pricing pollution”,23 utgitt av Nordisk ministerråds 

”Working Group for Sustainable Consumption and Production” i 2014, som beskriver 

mekanismen slik:  

The main focus of the Flexible Fee Mechanism is the levying of a fee at the point where a 

pollution-inducing product enters the economy. The fee is then raised sufficiently (and 

sufficiently often) to effectively stimulate the transformation of the economy in a 

sustainable direction. At the same time, the revenue from the fee is directed back into the 

economy to stimulate alternatives, demand and employment. (…) 

The novelties of flexible emission fees include very frequent adjustments of fee, an 

independent expert group with operational freedom to manage the mechanism and the 

introduction of sufficient volatility in order to produce a new stable equilibrium (via 

futures markets). In addition, the price on pollution is only indirect as the flexible 

emission fee is meant to reflect marginal abatement costs, which is contrary to the 

predominant approach of setting the emission price equal to environmental damage 

costs. 

8. Alle CO2-avgifter som Norge bringer inn fra luftfarten – uansett om de bygger på kvoter, 

tradisjonelle eller fleksible avgifter – bør enten øremerkes til klimatiltak med dokumentert 

effekt eller brukes til å påskynde utviklingen av karbonnøytral luftfart gjennom forskning og 

utvikling.  

En slik re-investering i luftfarten er ikke bare i tråd med ICAOs mål, det bidrar også til økt 

effektivitet for sektorer der det i øyeblikket ikke investeres tilstrekkelig i teknologi som kan 

begrense utslippene:  

(…) the revenue repayment will increase the efficiency of the mechanism if it is 

redistributed to, e.g., research that will reduce abatement costs in cases where 

underinvestment in abatement technologies exists due to market failure. This is not the 

result if revenue is repaid to the public or other purposes. 24  

Luftfarten er i en særstilling når det gjelder denne typen underinvestering, blant annet fordi 

særdeles tunge, tidkrevende og kostbare sertifiseringsprosedyrer gjør at det tar særdeles lang 

tid for investorer å få avkastning på sine investeringer i ny teknologi. En re-investering i 

luftfartsteknologi kan både bøte på dette og bidra til at Norge får et nytt høyteknologisk 

satsingsområde.   

 

 

                                                        
23 “Two approaches to pricing pollution”, Christina van Breugel, Mattias Enggaard, Jes Erik Jessen, Ulrika 
Stavlo ̈t, Christopher Sköld og Elina Berghäll, Nordisk ministerråd, København, 2014. 
24 “Two approaches to pricing pollution”, Christina van Breugel, Mattias Enggaard, Jes Erik Jessen, Ulrika 
Stavlo ̈t, Christopher Sköld og Elina Berghäll, Nordisk ministerråd, København, 2014. 
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7 – Konsekvenser dersom høringsforslaget vedtas 

Dersom høringsforslaget vedtas uten endringer, vil det innebære en rekke negative konsekvenser for 

luftfarten, allmennflygingen og Norge som sådan. Vi antar at høringssvar fra andre aktører belyser 

disse i detalj, men vi vil særlig peke på følgende: 

• Avgiften slår hardest ut for lavprissegmentet, siden avgiftens andel av total billettpris her vil 

være uforholdsmessig stor. Lufthavner som primært trafikkeres av lavprisselskaper, vil derfor 

være særlig utsatt. Moss lufthavn Rygge har vært framhevet i det offentlige ordskiftet, og 

lufthavnen har allerede kunngjort stengning fra 1. november 2016, dersom avgiften innføres. 

At dette er en reell situasjon og ikke bare en tom trussel, er hevet over tvil. NLF viser i den 

sammenhengen til BDOs rapport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sommeren 

201425, som konkluderer med at lufthavnens økonomi er så svak at konkursrisikoen er høy. 

Når dette er bildet et uavhengig konsulentselskap tegner før flyseteavgiften var på tale, bør det 

være åpenbart at selv relativt små forskyvninger i konkurransesituasjonen vil kunne bringe 

lufthavnen over ende. Basert på Forsvarssjefens Fagmilitære råd som ble presentert høsten 

2015, er det ikke gitt at rullebanen på Rygge opprettholdes ene og alene i militær regi. En 

avvikling av den sivile lufthavna kan altså bety slutten på flyplassen som sådan.  

• Moss lufthavn Rygge er av avgjørende betydning for norsk allmennflyging generelt og for 

denne aktiviteten i hovedstadsregionen spesielt. NLF vil her peke på at småflyplassituasjonen 

på Østlandet etter stengningen av Fornebu i 1998 ennå ikke er løst, og at det som er de facto 

hovedsmåflyplass for Oslo (Kjeller) har en høyst usikker framtid. Dersom småflyaktiviteten på 

Kjeller avvikles eller må reduseres, er det kun Rygge igjen med realistisk kjøreavstand til Oslo 

som kan ta denne typen trafikk.  

• Moss lufthavn Rygge er hovedtreningsarena for allmennflyging på Østlandet. Flyplassen 

betjener en rekke flyskoler, herunder Norges største flyskoler på Kjeller og Torp, med tanke på 

landingstrening. Rygge er også hjem for to egne flyklubber med skolevirksomhet. Dersom 

Rygge forsvinner, vil det både operativt og flysikkerhetsmessig slå særdeles uheldig ut.  

• Også en rekke distriktsflyplasser kan rammes hardt av flyseteavgiften. Båtsfjord er en av 

dem.26  Flyplasser som trafikkeres av FOT-rutene vil riktignok ha en viss beskyttelse, siden 

seteavgiften etter det vi forstår skal kompenseres gjennom innkjøpsprisen for flyrutene. En 

rekke flyruter i distriktene trafikkeres imidlertid uten FOT-tilskudd, og dermed kan bunnen 

falle ut av de magreste flyrutene. Det er svært uhelidg at de flygningene som skjer innenlands 

og hvor passasjerene allerede betaler for sine utslipp avvikles, mens langdistanserutene blir 

langt mindre berørt – til tross for at passasjerene på disse i mindre eller ingen grad betaler for 

sine utslipp.  

• Siden flyseteavgiften ikke differensierer mellom ulike drivstoff- og framdriftstyper (fossilt, 

biologisk, elektrisk), gir den intet insentiv til luftfartsoperatørene til å velge miljøvennlige 

framdriftssystemer. Den kan derfor være egnet til å redusere tempoet i den tekniske 

utviklingen som på sikt kan gjøre luftfarten karbonnøytral. 
                                                        
25 “Oppsummeringsnotat: Finansiell analyse private lufthavner”, BDO for Samferdselsdepartementet, 2014 
26 http://www.ifinnmark.no/batsfjord/flyseteavgiften/hans-jacob-bono/frykter-at-ny-avgift-kan-true-
flyplasser/s/5-81-180695 
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• Siden avgiften ikke tar hensyn til hvor drivstofføkonomiske flyene er, gir den operatørene intet 

ekstra insentiv til å velge drivstoffgjerrig materiell. Et slikt ekstra insentiv er særlig viktig i en 

tid hvor olje- og drivstoffprisen er lav.  

• Siden avgiften er den samme uansett flygningens lengde, rammer den kortdistanse hardere 

enn langdistanse, til tross for at lange flygninger påvirker miljøet mest.  

• Det blir uforholdsmessig dyrt å fly korte strekninger, noe som rammer både flyselskap og 

lufthavner som betjener de korte strekningene mer enn de som betjener de lengre 

strekningene. Dette går på tvers av norsk uttalt politikk om en spredt bosetning. 

• Flyseteavgiften gjør norske lufthavner mindre konkurransedyktige for internasjonale 

flygninger, til fordel for konkurrerende lufthavner i andre land. Det kan i sin tur innebære 

lengre flygninger for norske passasjerer, med dertil økt utslipp og tap av inntekt og 

arbeidsplasser i Norge som resultat. 

 

8 – Konklusjon 

NLF mener på bakgrunn av ovenstående at forslaget til flyseteavgift er dårlig miljøpolitikk og dårlig 

luftfartspolitikk. I tillegg er tiltaket i særklasse dårlig timet, bare måneder før ICAO er forventet å 

konkludere med sitt GMBM-system. Om ICAO ikke kommer i mål (og EU unnlater å ta internasjonale 

flygninger utenfor EØS inn i EU-ETS-systemet), kan det være langt større grunner til å se på 

særnorske løsninger – men da i lys av hva som gir en reell effekt på miljøet. Naturligvis må en grundig 

faglig konsekvensutredning til – både fra et miljø- og luftfartsperspektiv – før en eventuell særnorsk 

ordning innføres.  

NLF imøteser at disse innspillene blir vurdert i den videre prosessen og håper vi blir inkludert i 

dialogen.  

 

Med vennlig hilsen,  

 

John Eirik Laupsa       

Generalsekretær       
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København, 2014 


