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Høringssvar – NOU 2019 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og
alkoholfrie drikkevarer
Høringsbrev/resymé:
Finansdepartementet sender på høring en utredning fra Dyrnes-utvalget, som ble
opprettet for å vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer, den såkalte
sukkeravgiften.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble avgiftene på sjokolade- og sukkervarer
og avgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med henholdsvis 80 og 40 prosent reelt.
Avgiftene, slik de er utformet i dag, treffer imidlertid bare delvis helseskadelige
ingredienser som sukker, og avgiftssatsene er ikke tilpasset eventuelle
samfunnsmessige skadevirkninger ved konsum. Avgiftene har derfor blitt anklaget for
å ikke treffe tiltenkte varer, eks. blir en del sukkerfrie produkter berørt av avgiftene,
mens sukkerholdige produkter slipper avgift.
Ulemper som blir pekt på av utvalget:
• dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer ikke er utformet optimalt som en
særavgift ved at den kun omfatter et begrenset vareomfang og at den dermed kan
medføre uønskede vridinger.
• avgiften kan stimulere til økt grensehandel av sjokolade- og sukkervarer dersom
avgiften fører til økende prisforskjell mellom Norge og Sverige. Denne handelen kan
gå på bekostning av omsetning i Norge.

Allmennlegeforeningen mener:
Dagens avgifter er, som utvalget påpeker, ikke differensiert etter innhold og mengde
av helseskadelige ingredienser.
Flertallet i utvalget anbefaler å oppheve avgiftene på sjokolade, sukkervarer og
alkoholfrie drikkevarer, og erstatte dem med en ny og helsebegrunnet avgift. Dette
støtter vi.
Prisvirkemidler har tidligere blitt anbefalt som et effektivt virkemiddel av Verdens
helseorganisasjon. Allmennleger ser daglig hvor stor innvirkning kosthold og livsstil har
på helsen, og vi merker et øket volum av livsstilsykdommer.
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Allmennlegeforeningen støtter derfor en gjennomgang og optimalisering av
avgiften for en best mulig helsemessig effekt for befolkningen. Vi ønsker oss at det
skal gjøres både enkelt og rimelig for folk å leve sunt.

På vegne av Allmennlegeforeningen,
Christina Stangeland Fredheim

styremedlem
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