
  
          
 

Oslo, 19. mars 2021 
 
Høringsinnspill til forslag om differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, 
forskning på hjerte- karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med 
demens og deres pårørende.  
 
Stortinget vedtok 15. desember 2020 å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter 
sukkerinnhold fra 1. juli 2021. Høringsforslaget fra Skattedirektoratet gjelder regler til gjennomføring 
av den vedtatte differensieringen. 
 
Differensierte avgifter på alkoholfrie drikkevarer 
Til høringen av NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer 
støttet Nasjonalforeningen for folkehelsen utvalgets flertall i at avgiften på alkoholfrie drikkevarer 
slik den da var utformet oppheves og erstattes av en ny helsebegrunnet avgift. Bruk av avgifter på 
usunn mat og drikke er strukturelle virkemidler som tilrettelegger for sunne valg. Avgiftene på 
alkoholfrie drikkevarer ble redusert 1. januar 2021. Med lave avgifter og liten foreslått differensiering 
er det usikkert om differensiert avgift vil ha betydning for folkehelsen. Nasjonalforeningen for 
folkehelsen støtter differensieringen av avgiften, men vi vil også påpeke at det er nødvendig med 
høyere avgifter dersom tiltaket skal gi helsemessig effekt.  
 
Forslag til innretning 
I høringsforslaget skal avgiften beregnes ut fra produktets deklarerte innhold av sukkerarter og ikke 
av produktets innhold av tilsatt sukker. Konsekvensen av dette er at melkeprodukter som tilsettes 
lite sukker får en høyere avgift på grunn av melkens naturlige melkesukker (laktose). Andre 
alkoholfrie drikker uten næringsmessig innhold, slik som brus, energidrikker, saft og iste med sukker 
vil ha lavere avgift enn melkeprodukter med tilsvarende innhold av sukker. Nasjonalforeningen for 
folkehelsen støtter Helsedirektoratets vurdering om at avgiften bør beregnes ut fra innhold av tilsatt 
sukker og deres forslag til premiss dersom dette ikke er mulig. Helsedirektoratet foreslår i sitt 
høringsinnspill å inkluderende følgende premiss i forskrift for særavgifter (i kursiv): 
 
§ 3-4-2. Avgiftsgrunnlag og –beregning: 

Avgiften beregnes av produktenes totale sukkerinnhold pr. liter ferdig utblandet drikke, med 
de satser som fremgår av Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. § 1. For 
melkeprodukter skal avgiftsgrunnlaget beregnes etter følgende kalkyle: «Sukkerinnhold = 
deklarert innhold av sukkerarter minus 5 gram/100 ml» 
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