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Sammendrag

Taxfree-ordningen bidrar til at flyreiser utenlands blir billigere enn det prisen på flybilletten tilsier, da man
kan spare opptil 350 kroner i avgifter ved å kjøpe full kvote for avgiftsfri innførsel til Norge. Dette har negative konsekvenser, i form av økt etterspørsel etter flyreiser og dermed økte utslipp av klimagasser. I tillegg
har konsum av alkohol og tobakk helsemessige og andre samfunnsøkonomiske kostnader. Samtidig bidrar
inntektene Avinor får fra det avgiftsfrie salget til å finansiere flyplasser som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, og bidrar slik til å opprettholde et tilbud av flyplasser over hele landet.
Det å ta vekk all mulighet til avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakk til Norge, gir et inntektstap for Avinor,
økt proveny til statskassen på grunn av økt avgiftsbelagt salg innenlands, reduserte utslipp av klimagasser
og mulige helseeffekter. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til størrelsen på disse effektene. Det er
blant annet usikkert hva som skjer med salg av andre varer og tjenester på flyplassene, altså hvor mye av
det avgiftsfrie salget som blir erstattet med annet salg, hvor mye av dagens innførsel av avgiftsfri alkohol
og tobakk som blir erstattet med innenlandsk salg og hvor mye totalt konsum påvirkes.
Vi har beregnet mulige effekter basert på anslag i tidligere analyser av taxfree-ordningen. Netto inntekt, det
vil si estimert tap i Avinor minus estimert økt proveny, kan variere fra 0,6 til -2,2 milliarder kroner med en
middelverdi på -0,8 milliarder kroner, jf. tabell 1.
Det er imidlertid viktig å være klar over at tapet hos Avinor ligger i intervallet 1,4–2,4 milliarder kroner. Tapet
kan erstattes gjennom reduserte avkastningskrav (staten som eier tar ut mindre utbytte), økte overføringer
fra staten til Avinor, økning i avgiftene som Avinor pålegger flyselskapene og/eller at Avinor reduserer sine
kostnader, for eksempel gjennom å ikke lenger gjennomføre noen eller alle samfunnsoppgavene selskapet
i dag utfører. Aktuelle tiltak avhenger blant annet av om Avinor fortsatt skal være selvfinansierende.
Økt pris på flyreisen ved at man ikke lenger kan innføre avgiftsfri alkohol og tobakk er beregnet å redusere
antall flyreiser og dermed kunne gi en reduksjon i klimagassutslippene på omtrent 55 000 tonn. Dette tilsvarer omtrent fire prosent av utslippene fra flyreiser i dag. Hvis Avinor øker andre avgifter vil reduksjonen
i etterspørselen bli marginalt høyere.
Redusert alkoholforbruk kan gi mellom 50 og 130 færre dødsfall per år. Beregnet med verdien av et statistisk liv tilsvarer dette en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,5–4 milliarder kroner. I tillegg er det flere andre
samfunnsmessige positive virkninger av redusert alkohol- og tobakkskonsum som vi ikke har beregnet.

Tabell 1
Netto inntekt ved avvikling av taxfree-ordningen og innførselskvotene. Milliarder kroner.
Inntektstap

Provenyeffekt

Lav
Lav
Middels
Høy

Middels
-1,2
-0,3
0,6

Høy
-1,7
-0,8
0,1

-2,2
-1,3
-0,4

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Folkehelseinstituttet
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1

Innledning og problemstilling

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har fått i opp-

Avvikles kvoteordningen i tillegg til taxfree-ord-

drag av Framtiden i våre hender (FIVH) å se nær-

ningen vil muligheten for skatte- og avgiftsfri handel

mere på hvilke konsekvenser det å avvikle taxfree-

ved utenlandsk flyplass, og grensehandel med

ordningen kan ha for finansieringen av Avinor, og

andre transportmidler som bil eller båt, forsvinne.

hvordan tapet i inntekter alternativt kan dekkes inn.
En rekke argumenter har blitt ført for å fjerne

1.1

Taxfree-ordningen har vært på den politiske
dagsorden siden 2014

taxfree-ordningen.
Alkohol og tobakk er helseskadelige produkter som

Taxfree-ordningen omfatter retten til å selge alko-

det på generell basis er ønskelig å begrense konsu-

hol, tobakk og andre varer skatte- og avgiftsfritt på

met av. Dette er grunnen til at disse produktene er

norske lufthavner og ferjeforbindelser. Hvorvidt ord-

kraftig avgiftsbelagt ved kjøp i norske butikker og på

ningen bør endres eller avvikles helt har vært et po-

Vinmonopolet. Derfor kan det betraktes som et pa-

litisk tema de siste tre årene.

radoks at tilsvarende varer selges billigere dersom
de kjøpes i forbindelse med utenlandsreiser.

I 2014 fremmet stortingsrepresentanter fra KrF,
Senterpartiet og Venstre et forslag om å la Vinmo-

Fritak for skatter og avgifter kan potensielt gjøre at

nopolet overta taxfree-salget ved norske lufthavner

staten går glipp av betydelige inntekter. Fravær av

(Dokument 8:83 S (2013-2014), 2014). Senere har

inntekter, og økninger i antall taxfree-butikker kan

det blitt fremmet forslag om å legge ned ordningen

også utfordre Vinmonopolets posisjon som et mo-

som sådan, blant annet av Arbeiderpartiets helseut-

nopol og på denne måten utfordre norske myndig-

valg.1

heters alkoholpolitikk.

Det eksisterende kvotesystemet muliggjør innføring

Andre argumenter kan føres i retning av at taxfree-

av visse mengder alkohol og tobakk fra utlandet toll-

ordningen subsidierer den delen av befolkningen

fritt. Endringer i dette systemet må sees i sammen-

som reiser utenlands med billigere alkohol og to-

heng med endringer i taxfree-ordningen. Dersom

bakk.

taxfree-ordningen avvikles i sin helhet i Norge, er
det rimelig å anta at en stor del av etterspørselen fra

På den andre siden genererer taxfree-ordningen

nordmenns utenlandsreiser vris mot utenlandske ut-

betydelige inntekter for Avinor, og er på den måten

salg enten det er på utenlandske flyplasser eller

med på å finansiere lufthavner som ikke er bedrifts-

ikke. Oslo Economics gjennomførte en spørre-

økonomisk lønnsomme.

undersøkelse som viste at 72 prosent av utenlandsreisende som medbringer alkohol i dag, ville kjøpt

Muligheten for å kjøpe billig alkohol, tobakk og

alkoholen ved utenlandsk flyplass ved bortfall av

andre varer gjør det også, alt annet likt, litt mer

muligheten for alkoholkjøp på flyplass i Norge (Oslo

gunstig å reise. På denne måten stimuleres etter-

Economics, 2015).

spørselen etter utenlandsreiser. Reiser med fly gir

1
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en negativ klimaeffekt så lenge den erstatter relativt

1.3

Leseveiledning

mindre klimaskadelige reisemåter.
Kapittel 2 drøfter bakgrunnen for oppdragets

1.2

Problemstillingen

problemstilling, herunder utviklingen i omfanget av
flyreiser og hvilke konsekvenser dette har for mil-

Framtiden i våre hender ønsker å se på hvordan av-

jøet. Videre drøftes finansieringen av Avinor og hva

vikling av taxfree-ordningen og avvikling av kvoter

taxfree-salg betyr for denne.

for avgiftsfri handel av alkohol og tobakk kan fungere som et klimapolitisk tiltak.

Kapittel 3.1 skisserer hvor stort inntektsbortfallet for

Rapporten drøfter med dette en av anbefalingene i

Avinor kan forventes å bli dersom man avvikler

Grønn Skattekommisjon (NOU 2015:15, 2015).

både taxfree- og kvoteordningen. Kapittel 3.2 drøfter hvordan et slikt bortfall av inntekter kan finansie-

Det ligger en forventning bak dette at incentivene

res.

for, og dermed etterspørselen etter, utenlandsreiser
reduseres ved bortfall av muligheten for å handle

Til slutt drøftes konsekvensene for billettpriser, et-

billig alkohol og tobakk. I tillegg vil Avinor påføres et

terspørselen etter flyreiser, klimaeffekter og andre

inntektstap. Inntektstapet vil, avhengig av eventu-

samfunnsmessige konsekvenser.

elle justeringer i finansieringen av Avinor, i sin tur
øke billettprisene og på denne måten redusere etterspørselen etter denne typen flyreiser ytterligere.
Denne rapporten drøfter følgende spørsmål:
▪

Hvor stort inntektstap påføres Avinor?

▪

Hvordan kan alternative finansieringsformer
dekke inntektstapet?

▪

Hvilke konsekvenser får dette på billettpriser og
etterspørsel etter flyreiser?

▪

Hvor stor er klimaeffekten?

▪

Hvilke andre samfunnsmessige endringer er
det rimelig å forvente?

I prosjektet har vi hatt begrenset mulighet for å innhente nye tall og gjøre selvstendige beregninger. Vi
har imidlertid sammenstilt tidligere analyser som er
gjennomført, og har gjort enkelte tilleggsberegninger.
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2

Bakgrunn

Avviklingen av taxfree-ordningen må sees i lys av et
ønske om å begrense flytrafikken som sådan, og klimagevinstene som følger av dette. Avvikling vil
også kunne ha helsemessige gevinster gjennom re-

Figur 2.1
Vekst i antall flyreiser, indeks (2017=1). Referansebane. 2000-2017.
2,00

100%

dusert alkoholforbruk, se for eksempel Bergsvik og
Rossow (2016).

1,50

Før vi ser nærmere på hvordan taxfree-ordningen

1,00
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40%

er utformet helt spesifikt, og hva den betyr for Avinor
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Flere flyreiser, og flere flyreiser utenlands…
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2.1

Flytrafikken både i Norge og internasjonalt er sterkt

Andel utenlandsreiser (h. akse)

voksende.

Utland
Totalt

Bare i perioden 2000–2017 har flytrafikken i Norge
Kilder: TØI

økt med to tredjedeler, eller med over 21 millioner
terminalpassasjerer.2 Antall utenlandsreiser har
vokst med hele 154 prosent i samme periode.

2.2

… betyr økt klimapress

Antall terminalpassasjerer på norske flyplasser pas-

Flytrafikk er en økende kilde til klimagassutslipp, i

serte 52 millioner i 2016, hvorav 31,5 millioner (60

Norge og internasjonalt. Innenlands luftfart sto for

prosent) var reiser innenlands og 20,6 millioner (40

2,4 prosent av CO2-utslippene i Norge i 2015, dvs.

prosent) var reiser utenlands. Avinors lufthavner sto

med 1,3 av totalt 53,9 millioner tonn klimagasser

for rundt 51 millioner terminalpassasjerer.

(CO2-ekvivalenter). Sivil luftfart sto for åtte prosent
av klimagassutslippene fra transportsektoren, hvor

Ikke bare har flytrafikken i Norge økt mye de siste

vegtransport står for to tredjedeler av utslippene

tiårene, men beregninger viser at flytrafikken poten-

(Avinor, 2016).

sielt kan dobles i perioden 2017–2040, jf. figur 2.1.
Veksten er antatt å være særlig sterk i utenlandstra-

I tillegg kommer utenriks luftfart som sto for 1,5 mil-

fikken.

lioner tonn i 2015, jf. figur 2.2. Dette inkluderer flygninger ut av Norge til første destinasjon i utlandet,

Andelen utenlandsreiser forventes å bli like stor

men ikke returreiser.

som innenlandsreiser innen de neste 20 årene.
Mens totale norske utslipp har økt med 4 prosent fra
1990 til 2015 har utslippene fra innenlands luftfart

2

Terminalpassasjerer inkluderer antall passasjerer ankommet og reist (inkludert transferpassasjerer).
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økt med 43 prosent i samme periode og utslippene

bidrar den store veksten i de lange utenlandsrei-

fra utenriks luftfart har mer enn doblet seg i perioden

sene til å nulle ut klimatiltak og gjør det mer kre-

(Klimagassutslipp fra transport, 2017).

vende å bruke teknologitiltak som løsning.
Vekst i flytrafikken globalt gir flysektoren store ut-

På et individuelt nivå står flyreiser for en stor andel

fordringer med å kutte, eller begrense veksten i, ut-

av nordmenns personlige utslipp og for over halv-

slippene sine. For å begrense utslippene er det der-

parten av utslippene fra transport i et livsløpsper-

med ikke tilstrekkelig med ny teknologi, men det må

spektiv (Aamaas & Peters, 2016). En slik beregning

også vurderes tiltak som kan bidra til å redusere et-

inkluderer også alle individuelle reiser internasjo-

terspørselen etter flyreiser. Dette vil være nødven-

nalt, i motsetning til den nasjonale statistikken. I til-

dig for å nå målene i Parisavtalen om å begrense

legg legges det på en ekstra effekt av at flyreiser

klimaendringene til 2 eller helst 1,5 grader global

skjer i høyere luftlag, noe som gir høyre klimapåvirk-

temperaturøkning.

ning (Lund, Aamas, Berntsen, & Fuglestvedt, 2016).
Tilrettelegger vi for økt trafikkvekst i dag gjør vi det

Figur 2.2
Klimagassutslipp fra norsk luftfart 1990-2015.
Tonn CO2-ekvivalenter

mer krevende og kostbart å nå nasjonale målsettinger for luftfarten for eksempel i ICAO eller EU, eller ved framtidige klimakrav til sektoren.

2.3

Initiativer kan tas for å redusere etterspørselen etter flyreiser

Tiltak for å begrense etterspørselen etter flyreiser er
et naturlig område politikere både i dag og i framtiden vil se mot i et forsøk på å redusere klimagassutslippene fra disse reisene.
Kilde: Avinors samfunnsrapport 2017

Norsk innenriks luftfart er som et av få land i verden
ilagt en CO2-avgift. I 2017 utgjorde denne 1,10 kro-

Teknologiforbedring og energieffektivisering redu-

ner per liter flybensin. Fra 1. juni 2016 ble det også

serer utslippene fra flytrafikken per passasjerkilo-

gjeninnført en statlig passasjeravgift på alle avrei-

meter og kunne gitt utslippsreduksjoner, var det ikke

sende flygninger fra norske lufthavner. Per 2017 ut-

for at veksten i antall reiser og hvor langt vi reiser

gjør avgiften 82 kroner per passasjer. Dette er to ek-

mer enn oppveier for denne klimagevinsten.

sempler på avgifter med mål om å redusere etterspørselen gjennom prisøkninger på flyreiser.

Radikalt nye teknologi- eller drivstofftiltak, slik som
elektrifisering av deler av flyflåten eller utvikling av

Et annet tiltak som potensielt kan gjøre det relativt

nødvendige mengder avansert og bærekraftig bio-

mindre gunstig å fly er avvikling av taxfree-ord-

drivstoff, vil ta tid å få på plass. I mellomtiden kan vi

ningen.

forvente sterkt økende utslipp fra flytrafikken. Særlig

UTREDNING OM AVVIKLING AV TAXFREE ORDNINGEN | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO
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2.4

Taxfree- og kvoteordningen

Taxfree-salg skjer i dag på fly i utenriks trafikk, på
norske lufthavner med internasjonal status og på

Med taxfree-ordningen forstås adgangen til ube-

ferger i utenriks fart. Siden 2005 har det vært mulig

skattet salg av alkohol, tobakk, sjokolade og kosme-

å kjøpe varer i taxfree-butikker ved ankomst til

tikk på lufthavn, fly og ferger i utenriksfart.

Norge.

Bakgrunnen er i utgangspunktet en praktisk tilrettelegging for avgiftsfritak ved utførsel. Juridisk følger

Per 2017 er det gitt 15 tillatelser til å drive avgiftsfritt

ordningen av tolloven, merverdiavgiftsloven og

utsalg på lufthavner med internasjonal status. Fra 1.

Stortingets avgiftsvedtak.

juli 2005 har det også vært mulig å handle avgiftsfritt
ved ankomst (Budsjett-innst. S nr. 1 (2004-2005)).

Taxfree-ordningen åpner for at reisende kan kjøpe
nærmere bestemte avgiftsfrie varer på lufthavn, fly

2.5

Omfanget av taxfree-salg

og ferger i utenriksfart, for så å innføre disse avgiftsfritt til Norge som reisegods. Ordningen er med

Ifølge Folkehelseinstituttet ble det i 2016 det solgt

dette et unntak fra hovedregelen om at alle varer

7,0 millioner liter vin, 3,1 millioner liter brennevin og

som innføres til Norge skal beskattes (Prop. 1 LS

3,4 millioner liter øl ved taxfree-utsalgene på norske

(2016-2017) Skatter avgifter og toll 2017, 2017).

lufthavner (Bergsvik & Rossow, 2016).

Reisende som har oppholdt seg i utlandet i minst 24

Taxfree-salget utgjorde omtrent ti prosent av det

timer, kan toll- og avgiftsfritt innføre varer til en verdi

norske forbruket av vin, hetvin og brennevin. Videre

av 6 000 kroner. For alkohol, tobakk og enkelte

ble det solgt 200 tonn sigaretter, 276 tonn snus og

landbruksprodukter er det fastsatt kvoter, som del-

80 tonn løstobakk, i sum 557 tonn tobakk, ved disse

vis avhenger av om man har oppholdt seg i utlandet

utsalgene i 2016.

mer eller mindre enn 24 timer.

2.6

Tidligere vurderinger av taxfree-ordningen

Taxfree-varer, det vil si varer som ikke heller er belastet med de skatter og avgifter som gjelder i inn-

Det er gjennomført flere utredninger som enten ser

kjøpslandet, kan kun innføres hvis man har opp-

på de prinsipielle begrunnelsene for taxfree-ord-

holdt seg i utlandet i minst 24 timer. For reiser som

ningen og/eller virkninger av å avvikle denne. Ne-

er kortere enn 24 timer kan bare varer som er be-

denfor redegjør vi kort for de vurderinger som er blitt

skattede i innkjøpslandet innføres.

gjort i offentlige utvalg om sær- og miljøavgifter. I
kapittel 3 kommer vi tilbake til noen av utredningene

I 1999 opphevet EU taxfree-ordningen for reiser

om effekter av en avvikling.

mellom EU-landene og adgangen til å kjøpe taxfree
gjelder i dag kun ved reiser til og fra tredjeland. Mel-

NOU om særavgifter 2007

lom EU-land er det fastsatt svært høye kvoter for

I 2007 var det en offentlig utredning om særavgifter,

innførsel av alkohol- og tobakksvarer, men ord-

NOU 2007:8 En vurdering av særavgiftene, som

ningen gjelder bare varer som er beskattet i kjøps-

hadde som mandat å vurdere hvordan gjeldende

landet.

særavgifter ivaretok målene om å skaffe staten inntekter på en best mulig måte, og korrigere for eksterne kostnader.

10
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salg i Norge, på 2 milliarder kroner. Å kun oppheve
På prinsipielt grunnlag foreslå et flertall i utvalget å

adgangen til taxfree-salg ved ankomst til lufthavner

fjerne muligheten for å ta med seg alkohol og tobakk

regner man med vil føre til at alkohol og tobakksva-

avgiftsfritt som reisegods inn i landet, dvs. at all inn-

rer istedenfor kjøpes ved flyplasser og butikker i ut-

førsel av alkohol og tobakk må fortolles. Ifølge ut-

landet og på flyene, og at det dermed ikke vil ha

valget burde dette gjelde både for varer som er av-

særlig effekt.

giftsbelagt i kjøpslandet og varer kjøpt uten avgift på
taxfree-butikker på lufthavn, ferge eller fly, dvs. at
innførselskvoten ble avskaffet og ikke bare muligheten til å handle taxfree-varer. Subsidiært anbefalte
utvalget at taxfree-handel ved ankomst på lufthavn
i Norge og særskilte dispensasjonsordninger for såkalte «korte fergeruter» mellom Norge og Sverige
ble avviklet.
Grønn Skattekommisjon, 2015:
I 2015 leverte den grønne skattekommisjonen sine
anbefalinger i NOU 2015:15 Sett pris på miljøet. Utvalgets hovedmål var å vurdere om og hvordan en
ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter,
og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kan
oppnå lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø
og en god økonomisk utvikling.
Utvalget gjør samme prinsipielle vurdering som i
NOU 2007:8, dvs. at taxfree-salget på lufthavner og
på ferger og fly i utenriks fart bør oppheves og at
adgangen til å innføre enkelte typer reisegods tollog avgiftsfritt bør begrenses. Begrunnelsen for dette
er å finne i at både lavere billettpriser (på grunn av
at taxfree-ordningen bidrar til finansering av drift) og
billigere alkohol og tobakk trekker i retning av økt
reiseaktivitet og dermed økte klimagassutslipp og
andre miljøproblemer av regional og lokal art.
Også dette utvalget foreslår å oppheve adgangen til
å innføre alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt, uansett om de er beskattet i innkjøpslandet. Det
betyr altså at innførselskvotene settes til null. Utvalget beregner, på usikkert grunnlag, at dette kan gi
en økning i proveny, dvs. inntekter fra avgiftsbelagt
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3

Bortfall av inntekter og alternative finansieringsformer

Dette kapittelet drøfter hvilke tilpasninger ulike be-

I tillegg til å drifte et landsomfattende nett av lufthav-

rørte aktører gjør i en situasjon der det ikke lenger

ner på en sikker og miljøvennlig måte er det nedfelt

er mulig å innføre avgiftsfri alkohol eller tobakk til

i Avinors vedtekter at «Selskapet skal i størst mulig

Norge. Vi studerer altså effekter av å avskaffe både

grad være selvfinansiert gjennom inntekter fra ho-

avgiftsfritt utsalg (taxfree) på norske flyplasser og

vedvirksomheten og annen forretningsvirksomhet i

innførselskvotene inn til Norge.

tilknytning til lufthavnene. Internt i selskapet skal det
skje en samfinansiering mellom bedriftsøkonomisk

For Avinors del vil bortfall av inntekter mest sann-

lønnsomme og ulønnsomme enheter».

synlig være det samme uavhengig av om man avvikler taxfree alene, eller innførselskvotene i tillegg.

Avinor hadde i 2016 et driftsresultat etter skatt på

Dette kan derimot ha betydning både for etterspør-

1 029 millioner kroner. Selv om driftsresultatet ble

selen etter flyreiser og for statens inntekter fra salg

redusert i forhold til i 2015, økte driftsinntektene

av de aktuelle varene i Norge.

som følger av økt trafikkvolum og leieinntekter ved
Oslo lufthavn.

Dersom innførselskvotene for alkohol, tobakk, sukkervarer og kosmetikk videreføres, vil en avvikling

Avinor har, særlig siden 2004, skapt et betydelig

av taxfree-ordningen alene mest sannsynlig med-

overskudd fra driften, jf. figur 3.1.

føre at denne typen varer kjøpes ved avreise (dvs. i
annet land) og ikke ankomst. Dette vil i så fall i liten

Trenden i Avinors lønnsomhet er uten tvil økende

grad påvirke etterspørselen etter flyreiser.

dersom vi ser på perioden etter 2002. Like fullt påvirkes Avinors årlige lønnsomhet av enkelthendel-

Før vi går nærmere inn på konsekvensene av en

ser, som for eksempel salg av Radisson Blu på Gar-

avvikling av taxfree- og kvoteordningen, redegjør vi

dermoen i 2015, investeringer i ny infrastruktur og

kort for Avinors finansieringsmodell og hva taxfree-

endringer i rammebetingelsene.

handelen betyr for Avinors finansiering i dag.

3.1

Et mål at Avinor skal være selvfinansiert

Figur 3.1
Resultat før skattekostnad, mill. kroner. 20022016.

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Sam-

3 500

3 500

ferdselsdepartementet og har ansvar for de 46 stat-

3 000

3 000

lig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil

2 500

2 500

og militær luftfart i Norge.

2 000

2 000

1 500

1 500

Selskapet skal legge til rette for en sikker, miljø-

1 000

1 000

vennlig og effektiv luftfart i alle deler av Norge, samt

500

at man utfør samfunnspålagte oppgaver som for ek-

0

sempel drift av luftambulanseberedskap, allmenfly-

-500

ging og luftsport. Avinor sysselsatte over tre tusen

-1 000

500

0
-500
-1 000

mennesker ved utgangen av 2016.
Kilde: Avinors årsrapporter
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Sett under ett har Avinor i perioden fra og med 2004
operert med et økende overskudd, og samtidig drif-

Figur 3.2
Avinors driftsinntekter 2016.

tet sine kjerneoppgaver og øvrige samfunnsoppdrag.

2 552
Den lønnsomme driften gjorde at norske myndigheter fikk et utbytte på 500 millioner kroner fra Avinor i

5 143

2016. Gjeldende utbyttepolitikk er at det tas 50 prosent utbytte av Avinors årsresultat, begrenset til
maksimalt 500 millioner kroner pr. år for regnskaps-

3 093

årene 2014-2017. Utbyttet i 2016 ble med andre ord
500 millioner kroner.

3.2

Trafikkinntekter

Kommersielle inntekter fra taxfree-salg er en
viktig finansieringskilde for Avinor

Salgs- og leieinntekter for øvrig
Taxfree

Inntekter fra de store lufthavnene er en sentral fi-

Kilde: Avinor

nansieringskilde for Avinor. De store passasjertallene genererer inntekter både gjennom lufthavnav-

Leieinntektene fra Travel Retail Norway (TRN) og

gifter og fra taxfree-handel samt annen kommersiell

andre som driver handel ved norske lufthavner er

virksomhet som bespisning, butikker og hoteller i til-

delvis bestemt av omsetningen. Det er usikkert hvor

knytning til lufthavnene.

stor andel av leieinntektene som bestemmes basert
på omsetningen, og hvor mye som er fast (knyttet til

Det kreves et betydelig omfang av terminalpassa-

kvadratmeter).

sjerer for å drive lufthavner bedriftsøkonomisk lønnsomt. Av Avinors 46 lufthavner, gikk 39 med be-

Avinor som konsern nyter godt av disse inntektene.

driftsøkonomisk underskudd i 2015 (Innst. 3 S

I utredningen av taxfree-ordningen som norske

(2016-2017)).

myndigheter selv har gjennomført, kan vi blant annet lese at «På Avinors lufthavner bidrar inntektene

Avinors driftsinntekter fordeler seg mellom inntekter

fra taxfree-handel til at staten kan fastsette lufthav-

generert av trafikkvolum og salgs- og leieinntekter

navgifter som til sammen er lavere enn kostnadene

fra tjenester rettet mot de reisende på flyplassene.

ved å drifte samtlige 46 lufthavner i nettverket».

For 2016 utgjorde Avinors totale driftsinntekter 10,7
milliarder kroner, hvor 24 prosent stammer fra

Avinor peker også på viktigheten av inntekter fra tje-

taxfree-salg, jf. Figur 3.2.

nester og tilbud til passasjerene for konsernets finansiering i siste årsrapport (for 2016). Rammebetingelser trekkes fram som en generell risikofaktor
for framtidig finansiering, og rammebetingelsene
rundt taxfree-ordningen spesielt vil få en «(…) vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle
verdi».
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Før vi går nærmere inn på hvordan Avinor og norske

med i dag. Tobakk, kosmetikk, sukkervarer og elek-

myndigheter kan finansiere eventuelle inntektstap

tronikk vil også legge seg på nivå med gjeldende

ved avvikling av taxfree-ordningen og innførsels-

prisnivå ellers i landet.

kvotene, drøfter vi nærmere hvor stort et slikt inntektsbortfall kan bli.

Dersom innførselskvoten avskaffes i tillegg til
taxfree-ordningen kan man stille spørsmålstegn ved

3.3

Prisnivå og handelstilbud på linje med øvrige
kjøpesenter også på lufthavnene

om det er grunnlag for å opprettholde salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner. Vi kan ikke
med sikkerhet si at all handel med det som i dag er

En avvikling av taxfree-ordningen og innførselskvo-

taxfree-varer forsvinner, men at det skjer endringer

tene påvirker en rekke aktørers prissettingsstrate-

i sammensetningen av butikker ved norske lufthav-

gier og tilpasninger.

ner er en rimelig antagelse.

Vi drøfter i de følgende avsnittene hvordan aktørene

Passasjerer vrir konsumet delvis bort fra lufthavnene

som i dag driver avgiftsfri handel ved norske lufthavner kan forventes å tilpasse seg og hvordan dette
påvirker handelstilbudet og de reisendes tilpasning.
Deretter drøftes forventede endringer i Avinors leieinntekter.

Med samme prisnivå og utvalg av alkohol, tobakk
og andre varer på lufthavner som ellers i Norge, er
det rimelig å anta at reisende vrir etterspørselen mot
handel nærmere bosted. Undersøkelsen gjennomført i forbindelse med rapporten «Etterspørselsvirk-

Homogene priser på alkohol og tobakk

ninger av å avvikle duty free» viser blant annet at

Avvikling av taxfree-ordningen betyr at aktørene

ingen av de som i dag handler alkohol ved ankomst

som driver avgiftsfri handel i dag (TRN og Airport

ville handlet alkohol ved ankomst i en situasjon uten

Retail Group) må betale avgifter på lik linje som han-

taxfree- og innførselskvoter (Oslo Economics,

delen ellers i landet.

2015).

Økte avgifter betyr i realiteten økte kostnader, som

Det er likevel ikke sannsynlig at all handelsaktivitet

alt annet likt reduserer driftsmarginene. Med tanke

forsvinner fra norske lufthavner. Flyplasser ligner i

på at avgiftene på alkohol og tobakk utgjør en rela-

økende grad kjøpesentre – veksten kommer ikke

tivt stor andel av prisen, medfører dette en betydelig

nødvendigvis kun i «billig sprit»:

reduksjon i driftsmarginer.
«Statistics show we are buying more and more perEndringer i driftsmarginer gjør at taxfree-aktørene

fume and cosmetics, confectionery and fine food,

mest sannsynlig øker prisene i et forsøk på å opp-

and we’re also increasingly prepared to get out our

rettholde driftsmarginene. Hvorvidt hele eller deler

credit cards for luxury goods such as handbags, fine

av avgiftsøkningen legges over på økte utsalgspri-

jewellery, classic watches and leathergoods. We

ser er usikkert. Det er like fullt en rimelig antagelse

still want to be able to buy our bargain priced to-

at prisnivået ved norske lufthavner legger seg tett

bacco and spirits, but we’re more inclined to use the

opptil prisene ellers i landet. For alkohol medfører

opportunity to ‘trade up’ to premium lines that we

dette priser på nivå med det Vinmonopolet opererer

wouldn’t

usually

splash

out

(http://www.taxfreetravel.com/airports/)
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on»

Det kan altså ikke utelukkes at hele eller deler av

Avhengig av hvor store marginer taxfree-aktørene

arealet som i dag brukes til taxfreesalg av alkohol

opererer med i dag, så vil økte kostnader redusere

og tobakk blir erstattet med handel med andre varer

marginene og potensielt gjøre det ulønnsomt å ha

og tjenester. Like fullt er dette en vekst som man må

butikker ved lufthavnene alt annet likt. Leiekostna-

forvente hadde kommet på toppen av utviklingen i

dene må ned på et nivå der aktører finner det lønn-

taxfree-salg for øvrig så lenge taxfree-salget ikke

somt å opprettholde handelstilbudet og lavt nok til at

fortrenger hverken tilbud av eller etterspørsel etter

nye handelsvirksomheter ønsker å etablere seg i

klær og elektronikk og andre tjenester.

arealene som tilgjengeliggjøres.

Salg av alkohol og tobakk utgjør en stor andel av

Det er urimelig å forvente at Avinor kan ta en høyere

både omsetningen og butikklokalene ved norske

leiepris per kvadratmeter enn det som er tilfelle ved

lufthavner med taxfree-utsalg i dag. Vi vet blant an-

typiske kjøpesenter utenfor de større byene ellers i

net at 36 prosent av TRNs omsetning kom fra alko-

landet.

hol i 2014 (Oslo Economics, 2015), og resten fra tobakk, kosmetikk og sukkervarer. Hvordan sammen-

De fleste butikker lokalisert i norske kjøpesentre be-

setningen av tjenestetilbudet blir i en situasjon uten

taler en kombinasjon av fast leiekostnad og en om-

taxfree-ordningen eller innførselskvoter er vanske-

setningsbasert leie i tillegg til felleskostnader. Den

lig å forutsi, men er heller ikke avgjørende for videre

omsetningsbaserte leien slår ofte ikke inn før om-

drøfting av konsekvensene.

setningen når et relativt høyt nivå, og gjelder derfor

Taxfree-arealet benyttes som ethvert annet kjøpesenter
Det er i hovedsak to alternativer for videre bruk av
arealet som i dag benyttes til taxfree-handel ved
norske lufthavner: de kan stå tomme, eller det kan
benyttes til annen handel med varer og tjenester.
Dersom Avinor avvikler alt butikksalg ved norske
lufthavner som i dag er omfattet av taxfree-ordningen vil inntektstapet fra leieinntekter være på om
lag 2,5 milliarder kroner. Det er derimot lite sannsynlig at butikklokalene blir stående tomme.

ikke for de fleste butikker.
Estimater fra utleiebransjen tilsier at rene leiekostnader tradisjonelt ligger mellom fire og fem tusen
kroner per kvadratmeter for et typisk norsk kjøpesenter. En omsetningsbasert leiekostnad ligger
gjerne mellom åtte og tolv prosent av omsetningen.
Ved avvikling av både taxfree-ordningen og innførselskvoten forventer vi i utgangspunktet at Avinor
ikke oppnår leieinntekt per kvadratmeter som avviker betydelig fra det norske kjøpesentre klarer å
oppnå. Det er derimot ikke tilfelle i dag.

lufthavner, og særlig lufthavner med mye transit-

Utfordringer med å avdekke eksisterende leiekostnad ved Avinors lufthavner

passasjerer, tilbyr mer shoppingtjenester til de rei-

Avinor leier ut butikklokaler, både for taxfree-salg og

sende. Det er med andre ord rimelig å anta at til-

ordinært salg av varer og tjenester via anbudskon-

gjengelige butikklokaler benyttes også i framtiden,

kurranser. Det er svært utfordrende å innhente

enten til salg av kosmetikk, elektronikk, ulike typer

konkrete tall på utformingen av leiekontrakter og pri-

av tjenester, alkohol eller tobakk til reisende.

sen butikkene betaler for å være til stede på Avinors

Som argumentert for over er det en tendens til at

lufthavner.

UTREDNING OM AVVIKLING AV TAXFREE ORDNINGEN | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO

15

Det er rimelig å anta at aktørene som driver taxfree-

3.4

Nytt handelstilbud, som minst halverer
Avinors leieinntekter fra taxfree-handel

salg betaler en høyere leiepris sammenlignet med
ordinære butikker som følger av den høye omsetningen, og en antagelse om at en omsetningsbasert

Vi kan tilnærme oss inntektstapet for Avinor ved å

leie inntreffer.

ta OSL ankomst som et eksempel. Det legges til
grunn følgende forutsetninger for dagens situasjon:

Referanser fra media tyder på at leieprisen for
taxfree-salg på nye Gardermoen lufthavn (OSL) an-

▪

Areal: 3 5000 kvm

komst ligger på 68 000 kroner per kvadratmeter.3

▪

Omsetning: 3 000 millioner kroner

Vårt regneeksempel forutsetter at leieprisen er om-

▪

Leieinntekt: 8 prosent av omsetning

setningsbasert og ligger på åtte prosent og at om-

▪

Leie per kvm: 68 571

setningen ved OSL ankomst er på tre milliarder fordelt på 3 500 kvadratmeter.

I det videre legger vi til grunn at Avinor som minimum kan oppnå leieinntekter fra handelstilbud ved

På den ene side er dette et konservativt anslag med

norske lufthavner på 5 000 kroner per kvadratmeter

tanke på at denne typen omsetningsbaserte leie-

etter avvikling av både taxfree-ordningen og innfør-

kostnader ligger mellom åtte og tolv prosent. På den

selskvotene. Dette er på linje med hva et kjøpesen-

andre side så er det rimelig å anta at det er på OSL

ter med en viss størrelse kan oppnå ellers i landet i

leieprisen er høyest, og at de øvrige utsalgsstedene

dag..

ikke oppnår tilsvarende leieinntekter.
Det er like fullt forhold som tyder på at Avinor klarer
Det er tilsvarende usikkerhet knyttet til leiekostna-

å oppnå en betydelig leieinntekt også fra ordinær

den øvrige butikker både ved OSL og Avinors øv-

butikkdrift i dag. Dette er forhold som vi antar er re-

rige lufthavner betaler. Informasjon fra bransjen ty-

lativt lite påvirket av tilstedeværelsen av taxfree-

der på at et tapende anbud til forretningsdrift ved

salg. Dermed legger vi til grunn et øvre estimat på

OSL hadde en garantert minimumsleie på 30 000

leieinntekter på 30 000 kroner per kvadratmeter for

kroner per kvadratmeter. Det vinnende anbudet må

Avinor også etter avvikling av taxfree-ordningen og

dermed ha hatt en garantert minimumsleie som

innførselskvotene.

overskrider denne summen.
For OSL ankomst betyr dette minst en halvering av
Det er for oss vanskelig å peke på forhold ved bu-

leieinntektene. Dersom Avinor ikke klarer å oppnå

tikkdriften på Avinors lufthavner som gjør at aktører

mer enn 5 000 kroner per kvadratmeter vil Avinor få

har så høy betalingsvillighet for å etablere seg der.

en reduksjon i inntektene generert fra taxfree-area-

Det er også utenfor dette oppdragets mandat å

lene på 93 prosent.

drøfte årsaker til den høye betalingsvilligheten.
Vi legger til grunn at alt areal Avinor i dag disponerer
til taxfree-salg utnyttes til andre handelstilbud, og at
inntektsreduksjonen beregnet for OSL ankomst

3

Se tall for omsetning OSL ankomst i denne TV2-artikkelen:
http://www.tv2.no/a/5973461/ og tall for arealer her http://e24.no/betalt-
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gjelder for hele Avinor-konsernet. Dette betyr at

basert på priselastisiteter og den implisitte prisøk-

Avinor, under gitte forutsetninger, kan få sine inn-

ningen som bortfallet av innførselskvotene medfø-

tekter fra taxfree-salg redusert med mellom 1,4 og

rer.

2,4 milliarder kroner per år fra 2016-nivået.
De estimerte provenyeffektene i henholdsvis Oslo

Tabell 3.1
Beregnet bortfall av leieinntekter for Avinors ved
avvikling av taxfree-ordningen og innførselskvotene.
Milliarder kroner
Høy
Middels
Lav

er svært sprikende, hvor noe av avviket kan skyldes
grunnleggende forskjellige metoder. Faktisk beløp
vil mest sannsynlig ligge et sted midt mellom disse
anslagene. Som for bortfall av leieinntekter bruker vi

2,4
1,9
1,4

et spenn på provenyeffekten fra 200 millioner kroner
til 2,0 milliarder kroner; og med snittet av disse som
Kilde: SØA

3.5

Economics (2015) og Bergsvik og Rossow (2016)

Staten får økte inntekter gjennom økt avgiftsbelagt salg i Norge

middelverdi, se Tabell 3.2

Tabell 3.2
Beregnet effekt på proveny fra avgiftsbelagt salg
I Norge ved avvikling av taxfree-ordningen og
innførselskvotene.
Milliarder kroner

En avskaffelse av innførselskvoten vil gi økt proveny til staten gjennom at en del av dette salget
overtas av norske aktører og blir avgiftsbelagt.

Høy
Middels
Lav

2,0
1,1
0,2
Kilde: SØA

Oslo Economics (2015) anslår at ti prosent av det
som i dag medbringes under innførselskvoten vil erstattes av kjøp på Vinmonopolet, og at det vil gi et
økt proveny på knappe 200 millioner kroner. De for-

3.6

Bortfall av inntekter for Avinor og økt proveny fra andre aktører gir usikker nettoeffekt

utsetter at over 50 prosent av dagens salg fortsatt
vil skje i utlandet, og dermed smugles inn i Norge

Det er vanskelig å estimere hvor stort inntektstapet

(alternativ kan dette tolles inn, men da vil det gene-

til Avinor blir presist, og tilsvarende utfordrende å

rere inntekter til staten), og at resterende 38 prosent

estimere hvor store provenyeffekter norske myndig-

faller bort. Anslagene i Oslo Economics (2015) er

heter får andre steder. Summen av dette blir en

basert på en spørreundersøkelse blant de som i dag

usikker nettoeffekt ved avvikling av taxfree- og kvo-

handler taxfree.

teordningen for norske myndigheter.

Folkehelseinstituttet beregner at 50–80 prosent av

For å illustrere mulighetsrommet illustrerer vi de

det avgiftsfrie salget (taxfree og grensehandel) vil

oven estimerte provenyeffekter og våre anslag på

erstattes av salg fra Vinmonopolet og at provenyef-

inntektsbortfall (kostnadsøkning) for Avinor, jf. tabell

fekten kan være mellom 1,3 og 2 milliarder kroner

3.1 og 3.2. At inntektsbortfallet defineres som en

(Bergsvik & Rossow, 2016). Disse beregningen er

kostnadsøkning følger av at vi legger til grunn opprettholdelse av dagens lufthavnstruktur.
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Tabell 3.3
Netto inntekt for norske myndigheter basert på estimerte provenyeffekter utenfor Avinor (rader) og inntektsbortfall (kostnadsøkning) for Avinor (kolonner) ved avvikling av taxfree-ordningen og innførselskvotene. Milliarder kroner.

Inntektstap
Middels

Provenyeffekt

Lav

Høy

Lav

-1,24

-1,70

-2,17

Middels

-0,34

-0,80

-1,27

Høy

0,56

0,10

-0,37

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Folkehelseinstituttet

3.7
Som vi kan se av tabell 3.3 er det store avstander

Fire muligheter for alternativ finansiering av
Avinors inntektstap

mellom utfallene og spenner seg fra netto kostnad
til netto gevinst for norske myndigheter. Dersom vi

Slik vi ser det har norske myndigheter, ved Avinor

får en høy provenyeffekt (to milliarder) og et lavt inn-

og Samferdselsdepartementet, fire alternativer for å

tektsbortfall (1,4 milliarder) vil norske myndigheter

finansiere et potensielt inntektstap:

øke sine inntekter med rundt 560 millioner per år
netto. Slår motsatt utfall til, med lav provenyeffekt

1. Redusere Avinors avkastningskrav

og høyt inntektsbortfall betyr dette en netto kost-

2. Øke overføringene til Avinor

nadsøkning på drøye to milliarder per år.

3. Øke Avinors lufthavnavgifter
4. Redusere Avinors kostnader

Det rimeligste alternativet er et middelalternativ der
vi ender opp med en netto kostnad for norske myndigheter som sådan på 800 millioner kroner per år.
Dette betyr ikke at økningen i proveny fra økt salg
ved avgiftsbelagte utsalgssteder skal øremerkes
overføring til Avinor. Det betyr bare at staten får økte
inntekter ett sted og økte utgifter et annet sted, og
at netto-effekten ikke er gitt.
Nettoøkningen i kostnader må innhentes enten via
Avinor-systemet eller i form av andre skatter eller
avgifter over statsbudsjettet som drøftet over.

1. Redusere Avinors avkastningskrav
Avinor har per 2017 og under gjeldende rammebetingelser en lønnsom drift. Som vi drøftet i kapittel
3.1 har det vært en økende trend i resultatene helt
siden konsernet ble lønnsomt i 2004. Selv om de
årlige resultatene preges av enkelthendelser, er det
rimelig å si at det er rom for økte kostnader. Avinors
resultat før skatt har siden 2010 holdt seg mer eller
mindre rundt 1 500 millioner kroner.
Med 2016 som referanseår, er det klart at Avinor
kunne finansiert deler av inntektsbortfallet med redusert avkastning, altså, med lavere driftsresultat
før skatt. Like fullt så er det en grense for hvor stort
inntektsfall de kan håndtere, særlig over en viss tid.
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Dersom Avinor hadde redusert avkastningen noe

Nord-Norge, og hensikten er å sikre et godt flytilbud

kunne norske myndigheter opprettholde sitt utbytte

over hele landet.

på rundt 500 millioner kroner uten at Avinor hadde
vært tvunget til å øke avgiftene.

Statens kjøp av flytransport skjer etter en anbudskonkurranse blant flyselskapene. Flyselskapet som

Estimert inntektsbortfall er i minste fall 1,4 milliarder,

vinner en anbudskonkurranse får enerett til drift av

slik at Avinor ikke er i stand til å kompensere for

en rute, eller et ruteområde, i et gitt tidsrom. Sam-

dette på egen hånd. At de kan dempe utgiftene til

ferdselsdepartementet setter krav til hvordan flyru-

staten ved å redusere avkastningen på konsernnivå

tene skal utføres, herunder krav til flytype, frekvens,

noe, er derimot rimelig. Vi kan konkludere foreløpig

setekapasitet, ruteføring og maksimale billettpriser.

med at Avinor i en situasjon med inntektsbortfall på
minst 1,4 milliarder kroner årlig vil ha vanskeligheter

Aktørene som i dag er inne på denne typen ramme-

med å være selvfinansiert.

avtaler er også sikret mot økninger i lufthavnavgif-

Neste spørsmål norske myndigheter dermed vil

ter. Dette vil ha betydning for mulighetene norske

stille seg er om Avinor skal fortsette å være selvfi-

myndigheter har for å øke inntektene gjennom

nansiert eller ikke.

Avinors avgifter.

2. Øke overføringene til Avinor

3. Øke Avinors lufthavnavgifter

Går norske myndigheter bort fra prinsippet om et

Avinors lufthavnavgifter omfatter start- og passa-

selvfinansiert Avinor, kan man bruke direkte overfø-

sjeravgift, som er et vederlag flyselskapene skal be-

ringer til Avinor. Overføringer forekommer allerede i

tale for lufthavntjenester. Passasjeravgift til Avinor

dag gjennom at staten kjøper tjenester fra Avinor,

må ikke forveksles med flypassasjeravgiften, som

og i tillegg kan man tenke seg direkte støtte til en-

er en særavgift der inntekten går til statskassen.

kelte flyplasser.
Lufthavnavgiftene skal dekke Avinors kostnader
Hvis staten øker sin støtte, enten som økt kjøp av

ved å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett

flytjenester eller direkte støtte, må dette finansieres.

av lufthavner. Avinor plikter å bruke kommersielle

Denne finansieringen skjer til syvende og sist gjen-

inntekter til å subsidiere start- og passasjeravgif-

nom skatteseddelen. Det vil da påløpe en ekstra-

tene. Ikke-statlige lufthavner fastsetter lufthavnav-

kostnad på to øre per krone i skatteinnkrevingskost-

giftene selv.

nader. Driftsunderskuddet vil i en slik situasjon finansieres av alle skattebetalere, ikke bare de som

Passasjeravgiften var på 54 kroner per avreist pas-

velger å fly.

sasjer i 2015, mens startavgiften beregnes på
grunnlag av flyets vekt og varierer mellom rundt 14

Staten kan velge å kjøpe transport på flyruter som

kr/MTOW og 68 kr/MTOW (MTOW: Maximum ta-

ikke kan drives kommersielt i dag som et alternativ

keoff weight). Det er også innført en rabattordning

eller i tillegg til endringer i avkastningskravet for å

der Avinors små og mellomstore lufthavner får 30

veie opp for et netto inntektsfall fra Avinor.

prosent lavere startavgift.

Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester i dag.

Ved bortfall av taxfree-inntekter vil det være mulig å

Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i

øke inntektene fra start- og passasjeravgiften ved å
øke satsene og/eller ved å endre rabattordningene.
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Endringer i rabattordningene er lite hensiktsmessig
dersom det fortsatt er et mål om å opprettholde den

Økte lufthavnavgifter kan også redusere lønnsom-

eksisterende lufthavnstrukturen.

heten for flyselskapene. Flyruter med allerede svak
lønnsomhet, slik man særlig finner blant distriktsru-

Avinors inntekter fra start- og passasjeravgiften

tene, kan bli redusert eller nedlagt. Hvis rutene vi-

samlet var på linje med konsernets inntekter fra

dereføres som statlig kjøp, vil statens kostnader

taxfree-salget i 2015 (Avinors års- og samfunnsan-

øke.

svarsrapport 2015).
Økte lufthavnavgifter vil også bidra til økte kostnaSom et regneeksempel legger vi til grunn at startav-

der ved det allerede etablerte statlige kjøpet av re-

giften benyttes for å dekke inntektstapet. Avinor

gionale flyruter. Gjeldende kontrakter for flyrutekjøp

hadde i alt om lag 25 millioner avreiste passasjerer

innebærer at staten er forpliktet til å kompensere fly-

i 2015. Dette betyr at, avhengig av hvor stort bort-

selskapene for økte lufthavnavgifter. Videre kan

fallet av inntekter blir, så må Avinors passasjeravgift

økte lufthavnavgifter bidra til økte kostnader for sta-

øke med mellom 57 og 95 kroner per passasjer, jf.

ten i fremtidige flyruteanbud.

tabell 3.4.
Bruk av Avinors avgifter er like fullt et alternativt vir-

Tabell 3.4
Beregnet økning av Avinors passasjeravgift per
passasjer.
Kroner
Høy
Middels
Lav

kemiddel for å veie opp for inntektstapet til Avinor.
Poenget er bare at det koster mer enn avgiftsøkningen for norske myndigheter å innhente disse
pengene.

95
76
57

Alternativt kan norske myndigheter ta et tap på drifKilde: SØA

ten av Avinor og innhente penger over statsbudsjettet. Dette vil på sin side påføre en skatteinnkre-

Dersom klimahensynet er førende kunne man sett

vingskostnad på 20 øre per krone.

for seg at det utelukkende var utenlandsreiser som
fikk avgiftsøkningen. Da ville avgiften per avreist

4. Redusere Avinors kostnader

passasjer til utenlandske destinasjoner vært bety-

Som nevnt innledningsvis er 39 av Avinors 46 luft-

delig høyere enn det som skisseres i tabell 3.4.

havner bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Kryssubsidieringen av ulønnsomme lufthavner kan mest

Økninger av Avinors avgifter øker ikke nødvendigvis

sannsynlig ikke opprettholdes ved inntektsbortfall i

norske myndigheters inntekter direkte. Lufthavner

størrelsesordenen beskrevet over.

som konkurrerer med lufthavner i utlandet, kan tape
markedsandeler/trafikk dersom lufthavnavgiftene

Avinor kan redusere kostnadsnivået ved enten å

øker mye. Økte lufthavnavgifter kan blant annet re-

legge ned eller selge ulønnsomme lufthavner, redu-

dusere det internasjonale rutetilbudet fra Oslo luft-

sere omfanget av eller avvikle samfunnspålagte

havn, som følge av at Oslo lufthavn konkurrerer

oppgaver.

med Stockholm lufthavn Arlanda og København
lufthavn Kastrup om å tiltrekke seg internasjonal trafikk.
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Nedleggelse av lokale lufthavner kan medføre redu-

flyreisene. Gevinsten av å kjøpe avgiftsfrie varer

serte kostnader for staten til kjøp av flyruter ved lo-

kan i ekstreme tilfeller være større enn prisen for fly-

kale lufthavner. I Revidert nasjonalbudsjett 2016 er

billetten. Vista Analyse (2011) beregner at gevins-

det bevilget 796,1 mill. kroner til kjøp av ulønn-

ten ved taxfree tilsvarer mellom 100 og 350 koner,

somme flyruter.

avhengig av hvilke varer man kjøper.

De samlede kostnadene for samfunnspålagte opp-

En avvikling av taxfree-ordningen betyr dermed at

gaver knyttet til lufthavnene anslås av Avinor til

hver reise blir tilsvarende dyrere (de reisende får et

355–420 mill. kroner årlig (Avinors plan for virksom-

bortfall av nytte hvilket kan likestilles med en økning

heten 2016–2018). Dette omfatter blant annet opp-

i billettprisen). Økte kostnader for reisen vil redusere

gaver knyttet til luftambulanseberedskap ved luft-

etterspørselen etter reiser, og da spesielt fritidsrei-

havnene, allmenflyging og luftsport.

ser. Vista Analyse (2011) beregner at etterspørselen etter fritidsreiser kan reduseres med mellom 3

Ved bortfall av inntekter må man vurdere om denne

og 16 prosent, mens tilsvarende tall for forretnings-

typen oppgaver skal avvikles, finansieres over

reiser er 1 til 3 prosent. Total reduksjon i etterspør-

statsbudsjettet eller alternativt brukerfinansieres.

selen er beregnet til mellom 2,5 og 11,5 prosent.4

For eksempel er luftambulanseberedskapen, som
kan brukerfinansieres av helsetjenesten, anslått å
koste Avinor om lag 150 mill. kroner årlig (Avinors
plan for virksomheten 2016–2018).

Som drøftet over er det relativt stor usikkerhet knyttet til nettoeffekten på norske myndigheters inntek-

Avvikling av pålagte samfunnsoppgaver og kjøp av
flyruter kan vanskelig veie opp for det forventede
inntektsbortfallet beskrevet over, særlig dersom vi
tar høyde for at det er ønskelig å opprettholde den
eksisterende lufthavnstrukturen. Videre er de pålagte samfunnsoppgavene oppgaver som må opprettholdes uansett, og betales av noen, dvs. at kostnadene for samfunnet ikke forsvinner, men kun
eventuelt belastes andre enn Avinor.

3.8

Billettprisene øker som følger av avgiftsøkninger på
flyselskapene

ter fra en avvikling av taxfree-ordningen og innførselskvotene. Dersom vi kun tar høyde for inntektsbortfall for Avinor og provenyeffekter for staten gjennom mer avgiftsbelagt konsum, spenner netto provenyeffekt seg fra en gevinst på 0,56 milliarder kroner til en netto kostnadsøkning på 2,17 milliarder
kroner, jf. tabell 3.3.
For å tilnærme oss en priseffekt gjør vi et regneeksempel der vi legger til grunn at Avinors passa-

Bortfall av nytte og direkte økning i prisen på
flybilletter reduserer etterspørselen

Taxfree-handelen representerer en nytte for den
reisende

sjeravgift øker for å veie opp for netto bortfall av inntekter (dvs. inntektsbortfallet i Avinor – økningen i
proveny). Vi legger da til grunn at økningen i proveny medfører at staten kan redusere utbyttet man
tar fra Avinor og/eller gi direkte støtte til Avinor.

Muligheten for å kjøpe billig alkohol og tobakk ved
utenlandsreiser er en implisitt subsidiering av disse

4

Dette tallet omfatter også reduksjon i etterspørsel på grunn av at private
flyplasser (som i 2011 var Torp og Rygge) setter opp flyplassavgifter som

følge av tap i inntekter fra taxfree. Men så vidt vi tolker Vista Analyse
(2011) inkluderes ikke eventuelle endringer i avgifter på Avinors flyplasser.
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Videre legger vi til grunn mellomalternativet der

godet. Redusert flyaktivitet bidrar ytterligere til re-

nettokostnaden for norske myndigheter er på 800

duksjon i Avinors inntekter gjennom lavere inntekter

millioner kroner.

fra de passasjeravhengige avgiftene. Samtidig kan
en også forvente en viss reduksjon i kostnadene,

Dersom denne netto kostnad innhentes gjennom

slik at nettotapet ikke nødvendigvis er lik inntektsta-

Avinors passasjeravgift betyr det en økning på 31

pet fra disse avgiftene.

kroner per avreiste passasjer. Legges det et høyt
inntektsbortfall til grunn og lav provenyeffekt (nettokostnad på 2,17 milliarder kroner) vil tilsvarende avgiftsøkning bli på 85 kroner per avreiste passasjer.
Anslagene på avgiftsøkningen er konservative gjennom at norske myndigheter trolig må øke avgiftene
mer enn provenyeffekten på grunn av økninger i
kjøp av flyruter, jf. drøftingen i kapittel 3.6. Vi gjør
ingen nærmere beregning av hvor store kostnadsøkninger som medfølger, men anerkjenner at avgiftene, gitt provenyeffekten, trolig må økes noe mer
enn det som skisseres her.

Høyere pris, lavere etterspørsel
I første omgang legger vi til grunn at middelalternativet for nettoeffekten på inntekter øker prisen på
alle reiser med 31 kroner.
I tillegg til prisøkningen på billetten, mister de som
reiser utenlands nytten av å handle avgiftsfritt i forbindelse med reisen. Bortfallet av nytte estimeres til
å ha en verdi på mellom 100 og 350 kroner basert
på Vista Analyse (2011). Usikkerhet knyttet til dette
estimatet gjør at vi legger til grunn et mellomalternativ på 225 kroner per utenlandsreise. Samlet prisøkning per utenlandsreise er dermed 256 kroner.

… og kan helt eller delvis overføres til passasjerene
med økte billettpriser

Prisøkninger for innenlandsreiser blir på 62 kroner i

Økte avgifter rettet mot flyselskapene kan slå helt

mellomalternativet. Så lenge vi forventer at de fleste

eller delvis ut i økte billettpriser for de reisende. Fly-

innenlandsreiser er tur/retur-reiser, så betales avrei-

selskapene må ta stilling til om de kan redusere

seavgiften på ti kroner to ganger.

marginene eller om de skal øke billettprisene og helt
eller delvis opprettholde marginene sine.

Vi baserer oss på Thune-Larsen & Torvanger
(2009) for billettpriser. Ifølge denne studien var

Dersom vi antar at flyselskapene overfører hele av-

gjennomsnittlig billettpris for fritidsreiser utenlands

giftsøkningen til passasjerene, betyr dette en pris-

4 810 kroner og innenlandsreiser i snitt 3 560 kro-

økning per avreiste passasjer på 31 kroner. Legger

ner. Begge priser er oppgitt i 2007-priser. I 2017-

vi til grunn et høyt inntektsbortfall og lav provenyef-

priser får vi 5 876 og 4 350 kroner for henholdsvis

fekt vil avgiftsøkningen bli på 85 kroner per avreiste

fritidsreiser utenlands og innenlandsreiser.5

passasjer.
Med en økning i prisen på henholdsvis 256 og 62
Standard økonomisk teori tilsier at prisøkninger på

kroner vil utenlandsreiser bli 4,4 prosent dyrere,

et normalt gode reduserer etterspørselen etter dette

mens innenlandsreiser blir 1,4 prosent dyrere. Dette

5

Vi har utelukkende benyttet prisjustering ved hjelp av konsumprisindeksen, og tar ikke høyde for prisendringer på flybilletter som sådan.
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forutsetter at avgiftsøkningene og bortfall av nytten

Vi tilnærmer oss en utslippsmengde av tonn CO2-

for utenlandsreiser ligger på et mellomalternativ.

ekvivalenter per passasjer ved å se på samlet utslipp fra luftfart innenlands og utenlands samt om-

Hvordan flypassasjerer responderer på prisøk-

fanget av avreiste passasjerer. Hver avreiste pas-

ninger avhenger av formålet med reisen. Prisøk-

sasjer innenlands kan med dette forvente å slippe

ninger på fritidsreiser utland gir betydelig større pro-

ut 0,05 tonn (50 kilo) CO2-ekvivalenter. Tilsvarende

sentvis reduksjon i etterspørselen (-1,4 ganger

for utenriksreiser er 0,07 tonn (70 kilo) CO2-ekviva-

større enn prisøkningen) sammenlignet med effek-

lenter. Det er derimot verdt å understreke at utslip-

ten på innenlandsreiser (-0,6 ganger større enn

pene fra utenriksreiser er betydelig underestimert,

prisøkningen)

da de kun omfatter utslipp fra norske lufthavner til

(Thune-Larsen,

Torvanger,

&

Eriksen, 2009).

første destinasjon i utlandet. Videre reiser derfra
samt returreisen er ikke inkludert.

Vi legger til grunn at utenlandsreisene er utelukkende med fritidsformål og har en priselastisitet på

Redusert omfang av flyreiser vil nødvendigvis med-

-1,4. For innenlandsreiser legger vi til grunn en pris-

føre reduserte klimagassutslipp. Utslippsreduksjo-

elastisitet på -0,6. Dette er en sammensetning av

nene vil hovedsakelig komme fra redusert omfang

fritid og forretningsreiser.

av utenlandsreiser, som med gjeldende forutsetninger forventes å redusere utslippene med omtrent

Den prosentvise effekten på etterspørselen etter fly-

47 000 tonn CO2-ekvivalenter. Innenlandsreisene

reiser vil med dette være på 6,1 prosent for uten-

forventes å redusere utslippene med i underkant av

landsreiser og 0,9 prosent for innenlandsreiser.

6 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Dette tilsvarer en reduksjon på 638 000 utenlandsreiser og i overkant av 130 000 innenlandsreiser, to-

Det vil like fullt være et spørsmål om hvilke alterna-

talt 768 000 flyreiser. Dette kan gi en ytterligere re-

tiver til utenlandsreiser de 768 000 reisende velger.

duksjon i inntektene for Avinor på opp mot 42 millio-

Dersom de erstatter flyreisen utenlands med en bil-

ner kroner i bortfall av

passasjeravgift.6

ferie (enten innenlands eller utenlands) vil nettoeffekten være usikker. Vi underestimerer dermed ut-

3.9

Reduserer utslippen av klimagasser

slippsreduksjonen fra utenlandsreiser, og underestimerer utslippene fra alternative reiseformer.

Isolert sett vil en reduksjon i omfanget av flyreiser
Vi vurderer like fullt at beregnet reduksjon i klima-

redusere omfanget av klimagassutslipp.

gassutslipp som et konservativt anslag. Anslagene
Vista Analyse (2011) har anslått at å fjerne taxfree-

er i nedre del av det for eksempel (Vista Analyse,

salget ved norske lufthavner vil redusere flytrafikken

2011) beregner.

med 2,5–11 prosent og redusere CO2-utslippene
ved utenlandsreiser med fly med mellom 42 000 og

Hvis man vurderer avvikling av taxfree-ordningen

185 000 tonn per år.

og innførselskvotene som et klimapolitisk tiltak, er

6

Reduserte flyreiser med 769 000 á 54 kroner
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det også interessant å se på hva kostnaden av ut-

og av velferdstapet som familie og andre nærstå-

slippskuttene er. Man kan da beregne en tiltakskost-

ende har ved et dødsfall eller en alvorlig skade. Et

nad, hvor netto kostnad av tiltaket divideres på an-

dødsfall i trafikken er beregnet å ha en total sam-

tall tonn sparte CO2-utslipp. Som vist tidligere er det

funnsøkonomisk kostnad på mellom 35 og 45 mil-

betydelige usikkerheter knyttet til provenyeffekter

lioner kroner (Vista Analyse, 2015). Den samfunns-

for staten og inntektsreduksjoner til netto inntekts-

økonomiske kostnaden knyttet til vold i nære rela-

tap, dvs. hva som er netto kostnad, i tillegg til at det

sjoner, som ofte er knyttet til alkoholbruk er anslått

er usikkert hvor stor reduksjonen i klimagassutslipp

til å ha utgjort 4,5–6 milliarder kroner i 2010 (Vista

blir. Hvis vi bruker middelalternativet for provenyef-

Analyse, 2012).

fekter og inntektstap og en moderat reduksjon på
55 000 tonn CO2-ekvivalenter, blir tiltakskostnaden

Konsum av tobakk og snus har til dels store nega-

15 000 kroner. Det er imidlertid andre samfunns-

tive helsemessige effekter, med økt risiko for syk-

messige gevinster ved tiltaket som man også bør ta

dom og for tidlige død. Redusert forbruk vil redusere

hensyn til, og som sannsynligvis gjør at nettokost-

de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til

nad for samfunnet er negativ (dvs. at samfunnet har

disse hendelsene og består av de samme elemen-

en nytte av tiltaket). I det perspektivet er det ikke

ter som for alkoholforbruk, med unntak av kostnader

riktig å legge hele tiltakskostnaden på reduksjonen

for politi og rettsvesen. Helsekostnadene knyttet til

i klimagassutslipp.

røyking og snusing er anslått til å ha ligget et sted
mellom 6,9 og 7,2 milliarder kroner i 2014 (Menon,

3.10 Store helsemessige og andre samfunnsmessige nettogevinster

2015). Vi har imidlertid ikke noen anslag på hvor
stor reduksjon i konsumet en avvikling av avgiftsfri
innførsel vil gi.

Å fjerne kvoten for innførsel av alkohol og tobakk vil
ha positive helsemessige effekter, i og med at kon-

Folkehelseinstituttet beregner at en avvikling av all

sumet av disse varer vil bli redusert.

avgiftsfri innførsel av alkohol vil gi en reduksjon i
konsumet av ren alkohol med 0,15–0,38 liter pr. inn-

Redusert konsum av alkohol vil vise seg i reduksjo-

bygger over 15 år (Bergsvik & Rossow, 2016).8 De

ner i voldsomfang og dødelighet, og vil også kunne

beregner videre at en reduksjon i konsumet på 1 li-

gi redusert sykefravær (Bergsvik & Rossow, 2016).

ter ren alkohol totalt vil gi 340 færre dødsfall, og at

Ettersom disse hendelsene har til dels svært store

120 færre menn vil dø i ulykker. Videre vil antallet

kostnader for samfunnet vil en reduksjon også gi

domfellelser for voldskriminalitet reduseres med 8,9

seg utslag i reduserte samfunnsøkonomiske kost-

prosent, hvilket tilsvarer knappe 240 tilfeller pr. liter

nader. Disse kostnadene består av faktiske utgifter

redusert alkoholforbruk. En reduksjon i konsumet

til helsevesen, politi og rettsvesen mv., kostnader

på 0,15–0,38 liter pr person tilsvarer med samme

for arbeidsgiver og det offentlige ved sykefravær, av

tall 50-130 færre dødsfall. Hvis man bare legger ver-

liv7

dien av et statistisk liv til grunn, dvs. ser bort fra de

den samfunnsmessige (statistiske) verdien av et

7

Dette er et mål på samfunnets samlede betalingsvilje for å innføre et tiltak
som gjør at man forventer å redde et ekstra liv. I Finansdepartementets
Rundskriv R109/14 (2014) er verdien av et statistisk liv satt til 30 millioner
2012-kroner.
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8

Årlig omsetning av alkohol omregnet til ren alkohol er beregnet til 6,75
liter pr innbygger over 15 år (Bergsvik & Rossow, 2016).
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faktiske kostnadene, tilsvarer dette en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,5–4 milliarder kroner. Det
er stor usikkerhet i disse tallene, både knyttet til hvor
stor effekten blir på samlet alkoholkonsum og hvor
stor effekten er på dødelighet mv., men også med
konservative anslag vil gevinsten mest sannsynlig
være høyere enn netto kostnad ved en avvikling.
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