
 

Norsk Petroleumsinstitutt, Postboks 7190 Majorstuen, N-0307 Oslo | Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 

Tlf. + 47  23 08 88 00 | E-post: adm@np.no | Web: www.np.no | Org. nr: 960 498 704 
 

Grønn skattekommisjon 

v/Skatteøkonomisk avdeling 

Postboks 8008 Dep  

0030 Oslo 

 
 

postmottak@fin.dep.no 

Deres dato:  

Deres ref.: 

Vår ref.: 

Vår dato: 

      

      

EB/363 Grønn skattekommisjon 

8. april 2015 

 

 

 

 

Smøreoljeavgiften 
Vi vil be Grønn skattekommisjon vurdere avgiftsnivået på smøreolje. Bakgrunnen er at inntekten for 

smøreoljeavgiften er omtrent dobbelt så stor som kostnaden ved å drifte spilloljeinnsamlingen.  

 

Smøreoljeavgiften ble innført i 1988 og skal bidra til å redusere uheldig bruk av spillolje. I 1994 opp-

rettet Miljøverndepartementet en returordning med refusjon av smøreoljeavgift når spilloljen leve-

res til godkjent innsamler. Ikke all spillolje er refusjonsberettiget. I følge Finansdepartementet1 var 

avgiften på smøreolje i 2013 kr 1,90 per liter, mens forventet proveny var 99 mill. kr. For 2013 ble 

det i følge Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 20152 samlet inn 23 116 m3 spillolje 

som har krav på refusjon. Refusjonssatsen var på 2,15 kroner pr. liter. Det ble i 2013 utbetalt om lag 

48,6 mill. kroner i refusjon. Etter vårt skjønn fungerer denne innsamlingsordningen bra.  

 

Vi mener at avgiften bør begrenses til å dekke utgiftene ved returordningen. Det er ikke gitt noen 

begrunnelse for hvorfor inntektene fra smøreoljeavgiften skal være dobbelt så stor som utgiftene 

ved returordningen. Halvparten av avgiften kan ses på som en ren fiskal avgift på én enkelt vare.  

 

Det er gjort forsøk på å ilegge CO2-avgift på forbrenning av spillolje. Faren er imidlertid at en slik 

avgift kan føre til at blir for dyrt å brenne spillolje. Innsamlingen og destruksjonen av spillolje kan 

dermed bli svekket. Vi mener det vil være prinsipielt feil dersom myndighetene finansierer 

destruksjonen av ikke refusjonsberettiget spilloljen med avgiften på smøreolje. Det vil være brudd 

på prinsippet om at forurenseren skal betale. 

 
  

                                                        

 
1 Prop. 1 LS (2014–2015): Skatter og avgifter 2013 
2 Prop. 1 S (2014 – 2015) — Utgiftskapittel: 1400 – 1482 Inntektskapittel: 4400 – 4481 og 5578 
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Med vennlig hilsen 
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Inger-Lise M. Nøstvik 

Generalsekretær 


