
Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011 

1. januar 2012 ble innehavere av tillatelse for avgiftsfritt salg på flyplasser pliktige til å avgi 

opplysninger til statistiske formål til SIRUS. SIRUS samler inn opplysninger om det avgiftsfrie salget av 

alkoholdrikker og tobakk fra de tre selskapene som har tillatelse til å drive slikt salg på i alt 16 norske 

flyplasser. Tabellen under gjengir salgstall for 2010 og 2011.  

Med unntak av hetvin og sigarer/sigarillos, økte salget av alle typer avgiftsfrie alkohol- og 

tobakksvarer fra 2010 til 2011. Dette står i motsetning til det innenlandske salget av alkohol og 

tobakk, som – med unntak av svakvin – i den samme perioden viste tilbakegang for alle typer 

alkohol- og tobakksvarer. 

Økningen i flyplass-salget av bordvin, øl og sprit var henholdsvis 20, 14 og 8 prosent. Salget av 

avgiftsfri sprit på norske flyplasser svarte i 2011 til 31 prosent av Vinmonopolets omsetning. 

Tilsvarende andeler for hetvin og vin var 34 og 8 prosent, mens ølsalget på flyplasser svarte til 1 

prosent av ølsalget gjennom butikker og Vinmonopolet.  

Blant tobakksvarene var økningen størst for snus, der salget økte med 34 prosent fra 2010 til 2011. 

For rulletobakk var økningen 9 prosent, mens økningen i det avgiftsfrie salget av sigaretter var 1 

prosent. Det avgiftsfrie salget av rulletobakk på flyplasser svarte i 2011 til 23 prosent av den 

innenlandske omsetningen, mens tilsvarende andeler for sigaretter og snus var 16 og 14 prosent.  

Med unntak av sigarer/sigarillos, handler de reisende mere avgiftsfrie varer ved ankomst enn ved 

avreise. I 2011 sto salget ved ankomst for mellom 85-90 prosent av alt avgiftsfritt salg av øl og vin, og 

mellom 55-60 prosent av det avgiftsfrie salg av sprit og tobakksvarer.  

Det samlede særavgiftsfritaket på all tax-free-handel med alkohol og tobakk på norske flyplasser 

utgjorde i 2011 2,7 milliarder kroner. Det er en økning på 19 prosent fra 2010. 

 

 
 

 
 
 
 

Tax-free-handel på flyplasser 

 
 
 
 

Innenlands omsetning  

Flyplassenes 
omsetning i 
prosent av 
innenlands 
omsetning  

 
2010 

 
2011 

Pst.vis 
endring 

 
2010 

 
2011 

Pst.vis 
endring 

 
2010 

 
2011 

Øl (1 000 liter)*     2 171 2 478 14 174 726 168 388 -4   1 1 
Svakvin (1 000 liter)     4 438 5 347 20 63 435 64 271 1   7 8 
Hetvin (1 000 liter)        255 242 -5 784 708 -10 33 34 
Sprit (1 000 liter)     3 513 3 777 8 12 601 12 097 -4 28 31 
Sigaretter (1 000 kg) ¤        328 332 1 2 307 2 053 -11 14 16 
Sigarer/sigarillos (1 000 kg)¤          20 20 -3 24 23 -4 85 86 
Tobakk (1 000 kg)#        168 183 9 912 798 -12 18 23 
Snus (1 000 kg)#        115 155 34 1 189 1 106 -7   10 14 

*Ans lår at 75% av a lt innenlandsk, registrert ølsalg gikk gjennom ølbutikker og Vinmonopolet. Bare øl  med a lkoholstyrke 

over 3,7 volumprosent er tatt med. ¤ Regner at 1 s igarett veier 1 gram, og 1 s igar/sigarillos i gjennomsnitt 5 gram. # Ans lag 

på  bakgrunn av fordelingen av salget på rulletobakk og snus på de flyplasser som oppgir tall for rulletobakk og snus særskilt. 


