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Hering - CO2-avgift på naturgass og LPG 

Konkurransetilsynet viser til brev og vedlagt hmingsnotat vedrande H0ring - C02-avgift på 
naturgass og LPG fra Toll- og avgiftsdirektoratet. 

Bakgumen for bringsnotatet er at det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 20 10 ble 
foreslått at C02-avgiften p& mineralske produkter skulle utvides til også A gjelde naturgass og 
LPG. Avgifisplikten, bestemmelser om reduseri sats og fritak mv. fremgår av Stortingets 
vedtak om COZ-avgiR på mineralske produkter. For giennomfhringen av avgiften er det 
wdvendig med endringer i forskrift 1 1. desember 2001 m. 145 1 om særavgifter og forskrift 
2 1. desember 2007 nr. 1 766 til utfylling og gjennomfming mv. av skattebetalingsloven 
(shttebetalhgsforskriften). 

Haringsnotatet presenterer nzrmere innholdet og enkelte vurderinger knyttet til de aktuelle 
forskriftsendringene. 

Selv om hmingsnotatet vedrarer en oppfdging i form av forskriftsendringer av forslag som 
foreligger i revidert nasjonaibdsj ett for 20 10, vil K o n k ~ e t i i s y n e t  benytte anledningen til 
å komme med noen bemerkninger av mer prinsipiell art. 

Flere tidligere utredninger, bl.a. OECD Emironmental Outlook to 2030, understreker 
betydningen av at mkedsbaserte virkemidler benyttes i klimaplitikken. Konkurransetilsynet 
har ogsi, ved ulike anlednitiger, gitt uttrykk for at milj qolitikken i -t mulig grad br 
baseres p& markedsbaserte virkemidler. Bnik av slike virkemidler vil bidra til at 
grensekoshadene ved utslipp av klimagasser blir lik i alle sektorer og for &e utslippskilder, 
og vil gi de laveste kostnadene ved å realisere gitte miljmessige d. 

Forslaget til forskriftendringer inneholder reduserte satser, eller avgifisfkitak for gms levert til 
flere sektorer, blant annet avgifisfritak for gass levert til veksthusnæringen, godstrafkk i 
innenriks sjdart og passasjertransport i innenriks sj  fart, og farby som driver fiske og fangst 
i fjerne farvann. Konkurransetilsynet legger tii gnirixi at avgifisfritak eller redusert av@ for 
sektorer som er omfattet av E0S-avtalen er forenlig med denne. Men selv om redused avgift 
eller fitak for avgift for enkelte sektorer er gitt eller utfomet i trAd med E0S-regelverket, 
eIler om det er anledning til dette fordi sektoren faller utenfor E0S-regelverket, vil det kunne 
fsre til uheldige konkwrensvridninger mellom sektorer, eller mellom foretak. Reduserte satser 
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eller avgifisfritak inneb~rer for det fsrste et tïmdd med milisettingen om at de marginale 
utslippskostnader bm være lik for alle utslippskilder. Videre vil kapitai- og/eller 
arbeidsinnsatsen i disse sektorene bli byere em det som er smfunnsakonomisk optimalt. 
Resultatet vi1 bl.a. kunne bli overproduksjon. Det innebzrer og& potensielle 
konkurrensvridninger rnellom sektorer elier mel lom foretak. 

Når det gjelder kvotepliktig sektorer, vil Ko3ikmmsetilsynet understreke at 
virkemiddelbruken må basere seg pil det helt sentde premiss at denne sektoren har 
fonitsigbare rammebetingelser knyttet ti1 kvote~&lssystemet. PolitWternativer som 
innebærer supplerende virkemidler for kvotepliktige sektor for A u t i ~ s e  utslippsreduksjoner ut 
over fastsatt kvote kan videre inneb~re ugordririger knytter til kosniadseffektávitet og 
konkurransevridninger, I hmingsnotatet legges det opp til at avgiftsfitaket for bruk som gir 
kvoteplikig utslipp ikke gjeIder for naturgass og LPG. Derirnot skal gass Ievert til bnik som 
gir kvotepliktige utslipp etter khakvoteloven avgifisbelegges med en redusert sats. Dette til 
tross for at det i revidert nasjonalbudsj ett 20 1 0 pekes pil at "Gass ti1 bruk i kvotepliktige 
verksemder bar i prinsippet ikkje ha avgift". Kohwet i l syne t  har tidligere u a t  seg i tråd 
med den uttalte malsettingen i revidert nasjonalbudsjett. 

Konkunansetilsynet vil avslutningsvis understreke betydningen av at ambisiase m&i i 
miljrspolitikken falges opp med ambisiase mål knyttet til en god ufforming av rniljqolitikken. 

En &lig utformet miljqolitikk vil fme at mi1j dse t t ingene  realiseres til en byere kostnad 
og lavere ~konornisk vekst em nadvendig. En godt utformet rniljspolitikk som stimulere til 
k o n k ~ s e  og ikke minst konkurranse pA like vilkår vil bidra til at miljomål oppnås p& en 
kostnadseffektiv mate. En effektiv kohansepolitikk vil biclra til effektive markeder og 
underbygge kostnadseffektiv måloppdielse i milj woIitikken. En godt utformet milj qolitikk 
og en effektiv kohmsepolitikk vil altså gjensidig underswe hverandre. 

For avrig har Kohansetilsynet ingen merknader. 

Med hilsen 

A F ? A L ~  
Christian Lund {e.f.) ' Kjell J. Sunnevhg 
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