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Høringsnotat – veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff – 

forslag til endringer i særavgiftsforskriften 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 

11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften). 

I Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff for 2020 er det vedtatt i vedtakets romertall II at det 

fra 1. juli 2020 skal betales veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff. For bioetanol er avgiften kr 2,37 

per liter og for biodiesel kr 3,62 per liter. 

I dag er veibruksavgift på biodrivstoff begrenset til bioetanol og biodiesel (biodrivstoff) som omfattes av 

omsetningskravet i produktforskriften § 3-3. Avgiftsplikten er direkte knyttet til den rapporteringen som 

den registrerte virksomheten gjør til Miljødirektoratet etter produktforskriften § 3-10. Dette innebærer at 

per i dag faller bioetanol og biodiesel (samt biogass) i egenskap av å være en vare, utenfor avgiftens 

omfang, og er derfor ikke avgiftspliktig. Ved innføringen av avgiftsplikt på alt flytende biodrivstoff vil 

biodrivstoff i seg selv bli en avgiftspliktig vare. 

Som følge av dette foreslås det blant annet å innføre en generell registreringsplikt for importører av 

drivstoff, det vil si importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel. Videre forslås det at det i 

særavgiftsforskriften gis en definisjon av hva som skal anses som henholdsvis bioetanol og biodiesel, 

samt en merkeordning for biodiesel tilsvarende merkeordningen som gjelder for mineralsk autodiesel i 

dag. 

Vi vil nedenfor først redegjøre for bakgrunnen for veibruksavgift på biodrivstoff og dagens regelverk 

(punkt 1 og 2). Videre vil vi redegjøre for forslagene til endringer i særavgiftsforskriften (punkt 3), 

vurdere økonomiske og administrative konsekvenser (punkt 4), samt en vurdering med hensyn til 

EØS-regelverket (punkt 5) og til slutt fremgår forslag til regelverk (punkt 6). 

1. Bakgrunn – veibruksavgift på biodrivstoff 

Fra 1. januar 2010 ble biodiesel til veibruk avgiftspliktig. Satsen på veibruksavgiften for biodiesel var 

kr. 1,78 per liter, som tilsvarte halvparten av satsen for svovelfri mineralsk diesel. Det skulle ikke 

betales svovel- eller CO2-avgift på biodiesel. Biodiesel ble i særavgiftsforskriften § 3-11-1 tredje ledd 

definert som "olje produsert av biomasse, og som egner seg og er ment brukt til framdrift av 

motorvogn". Det ble innført en bestemmelse i § 3-11-2 første ledd annet punktum om at for blandinger 

skulle avgiften beregnes av volumet av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i blandingen. Grunnen til 

denne presiseringen, var at man ellers ville måtte betale avgift etter hva som var hovedbestanddelen i 

blandingen, dvs. full sats for biodieselen dersom mineralsk olje var hovedbestanddelen, og vice versa. 

Ved en inkurie ble ikke bestemmelsen i saf. § 3-11-2 annet ledd om at innblandet biodiesel ikke inngår 

i avgiftsgrunnlaget, fjernet før 1. januar 2011. For biodieselens del vil de foreslåtte endringene i store 

trekk være en gjeninnføring av rettstilstanden i 2010. 

Fra 1. januar 2014 ble veibruksavgiften på biodiesel endret, slik at det skulle betales en redusert sats 

på biodiesel som oppfylte bærekraftskriteriene i produktforskriften kapittel 3 og en høyere sats 

tilsvarende satsen på svovelfri mineralsk diesel på biodiesel som ikke oppfylte bærekraftskriteriene. 

Fra 1. januar 2015 ble avgiftssystemet for veibruksavgift på biodrivstoff igjen lagt om. Man innførte da 

avgift på bioetanol i tillegg til biodiesel, og man knyttet avgiftsplikten til omsetningskravet i 

produktforskriften § 3-3. Det er nå altså kun det biodrivstoffet som går til oppfyllelse av 

omsetningskravet som er avgiftsbelagt. Fra 1. oktober 2015 ble det vedtatt et nytt kapittel 3-20 i 
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særavgiftsforskriften, som omhandler veibruksavgift på bioetanol og biodiesel som omfattes av 

omsetningskrav. Grunnen til omleggingen i 2015 var usikkerhet knyttet til Norges EØS-rettslige 

forpliktelser dersom det ble innført avgiftsfritak for biodrivstoff samtidig med det eksisterende 

omsetningskravet.  

2. Dagens regelverk 

Veibruksavgiften omfatter bensin, mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodiesel), naturgass og 

LPG, jfr. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 1 første ledd. Andelen biodrivstoff 

innblandet i de enkelte fossile drivstoffene omfattes ikke av avgiftsplikten etter første ledd, jf. § 1 annet 

ledd.  

Etter dagens regelverk skal det imidlertid betales veibruksavgift på bioetanol og biodiesel som 

omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3. Avgiftssatsen for bioetanol er 2,37 per liter og 

biodiesel er 3,62 per liter. Omsetningskravene som det vises til i stortingsvedtaket § 1 tredje ledd 

gjelder kun for omsettere, jf. produktforskriften § 3-3. "Omsetter" er i produktforskriften § 3-2 bokstav h 

definert som den som er ansvarlig for innbetaling av særavgift knyttet til drivstoffet eller flytende 

biobrensel slik de er angitt i særavgiftsforskriften § 5-1 og § 5-2. Denne knytningen mellom 

omsetningskravene og de registrerte avgiftspliktige er problematisk i de tilfellene der registrering er 

valgfritt, dvs. for importører av drivstoff. Uregistrerte importører unngår veibruksavgift på biodrivstoff 

fordi de ikke regnes som omsettere etter produktforskriften, og da heller ikke omsetter biodrivstoff som 

omfattes av omsetningskravene. Dette skaper ulike konkurransevilkår, noe som viser seg tydeligere jo 

høyere omsetningskravene blir. Fra 1. januar 2020 skal 20 % av totalt omsatt mengde drivstoff til 

veitrafikk bestå av biodrivstoff, og minst 4 % av totalt omsatt mengde være avansert biodrivstoff. 

Ren bioetanol og biodiesel (samt ren biogass) faller utenfor avgiftspliktens omfang, og er derfor ikke 

avgiftspliktige produkter. Det vil si at produsenter og importører av ren bioetanol eller ren biodiesel 

ikke kan registreres som avgiftspliktige for veibruksavgift på drivstoff. Dette fordi registreringsplikten og 

registreringsadgangen i henholdsvis særavgiftsforskriften (saf.) § 5-1 og § 5-2 er begrenset til 

produsenter og importører av avgiftspliktige produkter.  

Skattleggingsperioden for veibruksavgiften på drivstoff er én kalendermåned, og registrert virksomhet 

skal hver måned sende inn særavgiftsmelding, hvor skyldig avgift for perioden rapporteres. Som følge 

av at veibruksavgiften på biodrivstoff er knyttet til det biodrivstoffet som omfattes av omsetningskravet, 

har det vært behov for en særlig regulering for beregning og fastsettelse av avgiften. Dette fordi 

omsetningskravet rapporteres per kalender år til Miljødirektoratet med frist innen 31. mars påfølgende 

år. Dette fører til at avgiftsgrunnlaget først er klart etter at rapporten til Miljødirektoratet påfølgende år 

foreligger. Registrert virksomhet skal imidlertid i sin månedlige særavgiftsmelding fastsette og betale 

veibruksavgift på biodrivstoff ut i fra omsetningskravet basert på levert biodrivstoff den enkelte måned. 

En virksomhet som har månedsvise variasjoner i omsetningen av bioetanol og biodiesel vil på 

årsbasis kunne underrapportere avgift. Dette, sammen med at omsetningskravet kan oppfylles av flere 

virksomheter samlet, har gjort det nødvendig med en årlig etterskuddsvis avregning av avgiften i 

etterkant av at rapporteringen til Miljødirektoratet er gjennomført. Grunnlaget for den årlige 

etterskuddsvise avregningen er godkjent rapport fra Miljødirektoratet. 

3. Nærmere om forslaget til endring i særavgiftsforskriften 

I stortingsvedtaket om veibruksavgift på drivstoff for 2020 er det vedtatt i romertall II at det fra 1. juli 

2020 skal betales veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff. Flytende biodrivstoff er omtalt som 

henholdsvis bioetanol og biodiesel. Fra 1. juli 2020 vil veibruksavgiften omfatte bensin, mineralolje, 

naturgass, LPG, bioetanol og biodiesel, med varierende satser. For bioetanol er avgiften kr 2,37 per 

liter og for biodiesel kr 3,62 per liter.  
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Avgiftssatsene er satt ut i fra energiinnholdet i henholdsvis bioetanol og biodiesel. Dette fordi 

veibruksavgiften er ment å prise de eksterne kostnadene knyttet til veibruk, og dette avhenger av 

energiinnholdet og antall kilometer som kan kjøres på den enkelte drivstofftype.   

3.1 Avgiftspliktens omfang -  definisjon bioetanol og biodiesel 

I dag fremgår det av stortingsvedtaket at veibruksavgiften omfatter bioetanol og biodiesel som 

omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3. I tråd med utviklingen er det i dag flere ulike 

biokomponenter, utover bioetanol og biodiesel, som benyttes som innblanding i drivstoff. Disse 

biokomponentene utgjør en ikke ubetydelig mengde. Rapporteringen til Miljødirektoratet på 

omsetningskravet for biodrivstoff omfatter ikke kun bioetanol og biodiesel, men også de andre 

biokomponentene som tilføres. Avstemmingen med hensyn til veibruksavgiften skjer i dag på 

bakgrunn av innsendt (og godkjent) rapport til Miljødirektoratet. Dette innebærer at selv om 

veibruksavgiften i dag etter ordlyden i stortingsvedtaket og særavgiftsforskriften omfatter bioetanol og 

biodiesel som omfattes av omsetningskravet, beregnes avgiften også av de andre biokomponentene, 

utover bioetanol og biodiesel, som omfattes av omsetningskravet.  

Endringen fra 1. juli er ikke ment å innebære noen endring med hensyn til hva som anses som 

bioetanol og biodiesel, utover at avgiftsplikten også skal omfatte biodrivstoff utover omsetningskravet. 

Dette, og det forhold at det er gitt ulike satser for henholdsvis bioetanol og biodiesel, gjør at det blir 

viktig å kunne skille bioetanol og biodiesel. Det er derfor behov for en definisjon av hva som skal 

anses som henholdsvis bioetanol og biodiesel i særavgiftsforskriften. Miljødirektoratet har opplyst at 

med hensyn til omsetningskravet anses biodrivstoff som blandes i bensin som bensin og biodrivstoff 

som blandes i fossil diesel som diesel. En tilsvarende tilnærming vil kunne anvendes for 

veibruksavgiften. Dette slik at man som bioetanol anser biodrivstoff som kan brukes i bensinmotorer 

(stempelmotor med gnisttenning), og som biodiesel anses biodrivstoff som kan brukes i dieselmotor 

(stempelmotor med kompresjonstenning). Ved en slik definisjon, vil også andre biokomponenter enn 

de som i utgangspunktet er omfattet av begrepene bioetanol og biodiesel omfattes av avgiftsplikten, 

og beregnes etter respektive satser for bioetanol og biodiesel. Med foreslåtte definisjon vil et produkt 

som ED95, som består av 95 % etanol og tilsetningsstoffet som gjør at det kun kan brukes i 

dieselmotorer, regnes som biodiesel selv om det består av bioetanol. ED95 rapporteres også som 

biodiesel ved rapporteringen på omsetningskravet til Miljødirektoratet. Som følge av at 

veibruksavgiften er knyttet til biodrivstoff som inngår som del av oppfyllelsen av omsetningskravet og 

at avgiftsgrunnlaget er knyttet til godkjent rapport fra Miljødirektoratet, rapporters også i dag produktet 

ED95 som biodiesel ved avgiftsberegningen og ilegges sats som biodiesel. Ut i fra et avgiftsteknisk 

synspunkt er det viktig å ha en definisjon, av henholdsvis bioetanol og biodiesel, som ikke 

nødvendiggjør en oppramsing av hvilke biokomponenter som anses som bioetanol og hvilke som 

anses som biodiesel, da det hele tiden vil være en utvikling, og nye biokomponenter stadig vil komme 

inn på markedet. Den foreslåtte definisjonen er den som ut i fra et avgiftsteknisk synspunkt fremstår 

som mest hensiktsmessig, selv om satsen for bioetanol og biodiesel er fastsatt etter energiinnholdet i 

produktet.  

3.2 Registreringsplikt 

Når avgiftsplikten på biodrivstoff fra 1. juli 2020 ikke lenger er knyttet til omsetningskravet i 

produktforskriften, men til varen som sådan, vil avgiftsplikten etter dette tidspunktet følge samme 

mønster som de øvrige særavgiftene på varer, og omfatte alt flytende biodrivstoff. Dette innebærer at 

avgiftsplikten vil oppstå ved innførsel eller ved uttak fra godkjent lokale. I dag er det ikke adgang for 

rene produsenter eller rene importører av biodrivstoff til å registrere seg. Dette vil endres fra 1. juli 

2020. For registrerte virksomheter vil avgiftsplikten oppstå ved uttak fra godkjent lokale, eller ved 

innførsel dersom varen ikke legges inn på godkjent lokale. For ikke registrerte virksomheter vil 

avgiftsplikten oppstå ved innførsel. 
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Det er bioetanol og biodiesel som benyttes til fremdrift av motorvogn, det skal svares avgift for. 

Bioetanol og biodiesel er produkter som også benyttes til annet enn drivstoff til fremdrift av motorvogn. 

Bioetanol og biodiesel til annen bruk skal det ikke betales avgift av. Dette fremgår av stortingsvedtaket 

romertall II § 2 og § 6.  

Som nevnt oppstår avgiftsplikten på innførselstidspunktet for uregistrerte importører. På dette 

tidspunktet vil det kanskje ikke være klart hva bioetanolen eller biodieselen skal benyttes til, eller det 

kan var uavklart hvor mye som skal gå til veibruk og hvor mye som skal gå til annen bruk. Dersom det 

i slike tilfeller ikke betales avgift på innførselstidspunktet, er det i dag ikke noen prosess for innbetaling 

av avgift for uregistrerte på et eventuelt senere tidspunkt. I tilfeller hvor importøren vet at for eksempel 

bioetanolen ikke skal gå til veibruk, er det også uklart hvordan fritaket eventuelt skal gjennomføres og 

dokumenteres når fastsettelsen av avgiften i disse tilfellene skjer via tolldeklarasjonen.  

For biodiesel legges det i stortingsvedtaket til grunn at det skal innføres en merkeordning tilsvarende 

som for mineraloljen, jf. stortingsvedtaket romertall II § 2 og pkt. 3.4 nedenfor. Om det påløper avgift 

på biodiesel, vil således bero på om biodieselen er merket eller ikke. Det fremgår av vedtakets § 3, og 

vedtakets romertall II § 2, i hvilke tilfeller merket biodiesel (olje) kan benyttes. Det er ikke foreslått 

tilsvarende ordning for bioetanol. Merket biodiesel vil ikke kunne benyttes til veibruk, og det vil da ved 

innførselen være klart om det skal betales veibruksavgift. De gjennomføringsproblemene som er 

beskrevet ovenfor vil således for biodieselens del være løst ved merking. Ved en merkeordning slik 

man har for mineraloljen (autodiesel), vil det ikke oppstå avgiftsplikt for ikke registrerte importører ved 

innførsel av merket biodiesel. Importør av merket biodiesel vil da ikke måtte betale avgift ved 

innførselen når produktet er merket, mens det for umerket biodiesel må betales avgift.  

Det er ikke foreslått merkeordning for bioetanol. Dersom det heller ikke innføres en merkeordning for 

biodiesel, vil produktet (biodiesel/bioetanol) ved innførsel være avgiftspliktig. Det må da betales avgift 

på innførselstidspunktet, da det uten en merkeordning vil være vanskelig å kunne gjennomføre 

fritakene på innførselstidspunktet, jf. redegjørelse ovenfor. Når produktet etter innførselen viser seg å 

bli benyttet til avgiftsfritt formål, vil det for disse tilfellene måtte innføres en refusjonsordning. Det vil da 

i utgangspunktet være sluttbruker som må søke om refusjon for betalt avgift. Dette er en uheldig 

løsning som innebærer økte administrasjonskostnader for både skatteetaten og 

virksomhetene/sluttbruker. Det vil også være en likviditetsulempe at det må betales avgift som senere 

kan bli refundert.  

Uten en merkeordning for bioetanol vil det være problematisk å gjennomføre avgiften på en 

hensiktsmessig måte. Dette kan imidlertid løses ved at det innføres en registreringsplikt for 

veibruksavgiften for importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel.  

Ved en registreringsplikt for veibruksavgift på drivstoff for importører, vil det kunne være virksomheter 

som må registrere seg som særavgiftspliktige for veibruksavgift uten at de faktisk leverer produkter 

som blir benyttet som drivstoff. Bakgrunnen for dette er at produkter som for eksempel bioetanol som 

kan benyttes som drivstoff, også kan benyttes til andre formål, som for eksempel til legemiddel, 

spylervæske osv. Virksomheter som importere teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 

volumprosent er imidlertid i dag registreringspliktig for teknisk etanol og etanolholdige preparater. 

Disse vil da i tillegg måtte registrere seg for veibruksavgift på drivstoff. Vi kan ikke se at dette vil være 

særlig byrdefullt for virksomhetene, da de allerede i dag levere månedlige særavgiftsmeldinger, og 

fører særavgiftsregnskap. Virksomheter som importerer produkter foreslått omfattet av 

registreringsplikten, men som kun har leveringer som er fritatt for veibruksavgift på drivstoff, vil måtte 

sende en særavgiftsmelding hvor det fremgår hvor mye som er levert til de ulike formål.  

En registreringsplikt for importører vil ikke være særlig byrdefullt, og fremstår som den beste løsningen 

spesielt for tilfellene hvor det ikke er merkeordning. 
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3.2.1 Krav til godkjent lokale   

Det fremgår ikke uttrykkelig av særavgiftsforskriften at registrerte virksomheter må ha et godkjent 

lokale, men et slikt krav kan likevel utledes av systemet. Det følger også forutsetningsvis av de krav til 

opplysninger som må gis ved registrering. Dette fremgikk tidligere av saf. § 5-5 annet ledd bokstav a, 

men fremgår nå av melding som skal sendes ved melding eller søknad om registrering. Hvilke vilkår 

som stilles til et godkjent lokale er ikke detaljert regulert i forskriften. Det fremgår imidlertid av saf. § 5-

7 første ledd følgende: 

"Når avgiftsplikten ikke har oppstått, skal produksjon og lagring av avgiftspliktige varer bare 

foregå i lokaler som er godkjent av skattekontoret. Lokalene skal være forsvarlig låst og sikret, 

og innrettet slik at de sikrer en forsvarlig kontroll av avgiftsberegning og -betaling mv." 

Importører av biodrivstoff har uttrykt at det vil være byrdefullt å måtte etablere godkjent lokale, og at de 

heller ikke har behov for et slikt lokale. Det er opplyst at mange importører, særlig av biodrivstoff, har 

et handelsmønster der de selger/leverer sine varer direkte til kunde etter innførsel. De fleste kundene 

er registrerte avgiftspliktige, som har godkjent lokale. Importører som har dette handelsmønsteret vil 

etter det opplyste ikke benytte et eventuelt godkjent lokale, og det fremstår for disse som unødvendig 

og fordyrende å skulle bli pålagt å ha et slikt lokale. 

Ved å ha et godkjent lokale kan den registrerte virksomheten ved innførsel legge avgiftspliktige 

produkter inn på det godkjente lokalet uten at avgiftsplikten oppstår. Avgiftsplikten oppstår da først ved 

uttak fra det godkjente lokalet. En registrert virksomhet kan også velge å ikke legge varen inn på 

godkjent lokale. Dersom varen ikke legges inn på godkjent lokale oppstår avgiftsplikten ved innførsel. 

Dette blir tilsvarende det som gjelder for ikke registrerte importører, hvor avgiftsplikten oppstår ved 

innførsel. Selv om avgiftsplikten oppstår ved innførsel når varen ikke legges inn på godkjent lokale, 

skal registrerte virksomheter fortsatt fastsette avgiften på sin særavgiftsmelding, og ikke til tolletaten i 

Tvinn.  

Så lenge avgiftsplikten ikke har oppstått kan registrerte virksomheter overføre avgiftspliktige varer uten 

at avgiftsplikten oppstår til egne godkjente lokaler og til andre virksomheters godkjente lokaler, 

forutsatt at disse virksomhetene er registrert for samme vareomfang, jf. saf. § 2-2. Har avgiftsplikten 

imidlertid oppstått, vil man være avskåret fra å kunne foreta slike overføringer. Dersom registrert 

importør ikke har godkjent lokale, vil virksomheten i utgangspunktet være avskåret fra denne type 

overføringer. Tilsvarende vil man også være avskåret fra å kunne føre tidligere beregnet avgift på 

returvarer til fradrag i sin skattemelding, da virksomheten ikke vil ha noen godkjent lokale å tilbakeføre 

varene til. Det samme vil gjelde for tilintetgjøring. Også bestemmelsen som gir registrerte virksomheter 

rett til å føre varer som utføres til utlandet uten avgift i særavgiftsmeldingen blir vanskelig å kunne 

gjennomføre, da avgiftsplikten vil ha oppstått når varene eventuelt kommer i retur eller det blir en 

kansellering av planlagt ordre i Norge.    

3.2.1.1 Vurdering 

Det spesielle handelsmønsteret og det manglende behovet for godkjent lokale hos flere importører av 

biodrivstoff, kan tale for at det bør åpnes for at importører av bensin, mineralolje, bioetanol og 

biodiesel kan registreres uten at det stilles krav om at de må ha godkjent lokale.  

Det følger som nevnt av saf. § 2-1 første ledd bokstav b, at avgiftsplikten oppstår ved innførsel når 

varen ikke legges inn på godkjent lokale. Med "godkjent lokale" siktes det til virksomhetens eget 

godkjente lokale (dvs. lokale som denne eier selv eller leier). Vi anser imidlertid at det vil kunne være 

tilstrekkelig for å si at avgiftsplikten ikke har oppstått, når registret importør (som ikke har godkjent 

lokale) ved innførsel leverer direkte til sin kundes godkjente lokale. I disse tilfellen blir varen ved 
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innførselen lagt direkte inn på et godkjent lokale, selv om dette ikke er selgers godkjente lokale. Den 

registrerte importøren må her føre varen i sin særavgiftsmelding med tilleggskode som tilsier at det har 

skjedd en avgiftsfri overføring til annen registret virksomhets godkjente lokale.  Vi legger til grunn at en 

slik forståelse av bestemmelsen i saf. § 2-1 første ledd bokstav b er innenfor dagens ordlyd i 

forskriften, og at det således ikke er behov for endring i forskriften på dette punktet.  

For biodiesel er det som nevnt foreslått en merkeordning. Dette gjør at biodiesel som skal innføres 

uten avgift må være merket på innførselstidspunktet dersom det ikke skal oppstå avgiftsplikt når varen 

ikke legges inn på godkjent lokale. Når registret importør kan levere direkte til annen registret 

virksomhets godkjente lokale uten at avgiftsplikten oppstår, vil det være tilstrekkelig at merking foretas 

før biodieselen tas ut fra det godkjente lokalet. Dette gjør at en importør som alltid har direkte 

leveringer til registrert virksomhets godkjente lokale, ikke påføres administrasjonskostnader knyttet til 

eventuell merking. 

Virksomheter som velger å ikke ha godkjent lokale vil imidlertid ikke kunne motta avgiftspliktige varer 

ved overføring fra andre registrerte virksomheters godkjente lokale uten at avgiftsplikt oppstår. Den 

enkelte importør bør gjøre en vurdering av sine behov, da man ved å velge å ikke ha godkjent lokale 

vil miste fleksibiliteten man har som registret virksomhet. 

For at registreringsplikten ikke skal være unødvendig byrdefull, og medføre ekstra kostnader for 

virksomhetene, foreslås det derfor at det gjøres unntak fra kravet om å ha et godkjent lokale for 

virksomheter registret for veibruksavgift på drivstoff som importør. Det legges til grunn at det er 

tilstrekkelig at dette fremgår av registreringsmeldingen. 

3.3 Avgiftsgrunnlaget  

Omsetningskravet i produktforskriften rapporteres per kalender år. Det er i produktforskriften også gitt 

bestemmelser om felles oppfyllelse av omsetningskravet, samt et massebalansesystem som skal 

benyttes ved rapporteringen på bærekraftskriteriene, jf. produktforskriften § 3-10.  

Når det fra 1. juli 2020 innføres avgiftsplikt på alt flytende biodrivstoff, vil avgiftsplikten for biodrivstoff 

følge samme mønster som de øvrige særavgiftene på varer. Dette innebærer at det ved fastsettelsen 

av veibruksavgift for biodrivstoff ikke lenger vil være adgang til å massebalansere tilsvarende som for 

omsetningskravet.  

Etter særavgiftsregelverket oppstår avgiftsplikten ved uttak fra godkjent lokale eller ved innførsel. Det 

er varen slik den fremstår på tidspunktet når avgiftsplikten oppstår som skal legges til grunn for 

avgiftsberegningen. Slik vi har forstått bransjen lagres biodrivstoff og fossilt drivstoff stort sett i 

separate tanker, men at det også er tilfeller hvor det benyttes blandingstanker. I den grad fossilt 

drivstoff og biodrivstoff er lagret i separate tanker, vil uttak fra tank som inneholder rent biodrivstoff, 

når avgiftsplikten oppstår avgiftslegges med respektive biosats. Tilsvarende vil uttak fra rene fossile 

tanker avgiftslegges med sats for respektive fossile drivstoff. I tilfeller med blandingstanker er det slik 

blandingen (varen) fremstår på tidspunktet hvor avgiftsplikten oppstår som avgjør blandingens 

(varens) avgiftspliktige status. 

Avgiftsberegningen skal etter dette skje på bakgrunn av varen slik den fremstår når avgiftsplikten 

oppstår. Dette forutsetter at registret virksomhet vet hva varen (blandingen) som tas ut fra godkjent 

lokale består av. Etter særavgiftsforskriften § 3-9-1 andre ledd tredje setning og § 3-11-2 andre ledd 

tredje setning skal produsenter føre nøyaktig måling av henholdsvis bioetanol i bensin og biodiesel i 

mineralolje. Det er imidlertid i forvaltningspraksis lagt til grunn at det kan være tilstrekkelig med en 

beregning med grunnlag i kjente faktorer, det vil si antall liter for eksempel biodiesel og mineralolje 

(autodiesel) som er lagt inn på tanken (det godkjente lokalet). Dette vil gi et blandingsforhold som vil 
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være grunnlaget for varens (blandingens) avgiftspliktige status, og avgift skal fastsettes og beregnes 

på grunnlag av dette ved uttak. Disse beregningene må gjøres for den enkelte blandingstank. Det er 

ikke anledning til å se alle virksomhetens godkjente lokaler/tanker under ett. Er det flere virksomheter 

som benytter samme godkjente lokale, må det ses på hvilke varer (mengde for eksempel biodiesel og 

mengde mineralsk diesel) virksomheten har lagt inn på lageret, og ikke hva andre virksomheter har 

lagt inn.  

Det er fra bransjen anført at det ikke vil være mulig å gjøre nye beregninger av blandingsforholdet ved 

hvert innlegg på det godkjente lokalet, og at det derfor må kunne foretas en massebalansering. Vi 

antar imidlertid at det vil være mulig å foreta beregninger ved nye innlegg, men at det vil kunne være 

byrdefullt for de registrerte virksomhetene å skulle gjøre nye beregninger av blandingen ved hvert 

innlegg dersom det skjer hyppige påfyll.  

Avgiften fastsettes månedlig ved levering av særavgiftsmeldingen. Det legges til grunn at en 

beregning basert på innlegg av biodrivstoff (bioetanol eller biodiesel) og fossilt drivstoff (bensin eller 

autodiesel) i den aktuelle måneden, er innenfor det dagens regelverk gir hjemmel til når det gjelder 

beregning av andel biodrivstoff i varen (blandingen). Særavgiftsforskriften § 5-8 stiller krav til føring av 

særavgiftsregnskap, og det enkelte selskap må sørge for at deres regnskap er i tråd med de krav som 

stilles i saf. § 5-8. Det vises også til at det i bestemmelsens andre ledd fremgår at den registrerte 

virksomheten innen utløpet av fristen for levering av særavgiftsmeldingen, skal avstemme tallene i 

særavgiftsmeldingen mot lagerregnskapet.  

Den blandingen (varen) som beregningen for måneden gir, er den varen som tas ut av 

blandingstanken (godkjent lokale) ved hvert uttak den aktuelle måneden. Dersom andel biodiesel 

beregnes til å utgjøre for eksempel 40 prosent for en aktuell måned, vil det si at alle uttak fra denne 

blandingstanken i denne måneden er en blanding (vare) bestående av 60 prosent mineralolje og 40 

prosent biodiesel. 

Bransjen har uttrykt at en løsrivelse av avgiftsplikten fra massebalansesystemet som benyttes for 

omsetningskravet i produktforskriften vil være problematisk. Det er vist til at de må ha en teoretisk 

tilnærming til avgiftsplikten, med et massebalansesystem slik det praktiseres i dag for 

omsetningskravet. Det vises til at avgiftsplikten må knyttes til inngåtte salgsavtaler/-kontrakter, og ikke 

til det produktet som faktisk tas ut fra det godkjente lokalet.  

En slik tilnærming er ikke innenfor dagens særavgiftsregelverk. I forslaget om innføring av avgift på alt 

flytende biodrivstoff er det heller ikke lagt opp til en slik ordning. Etter særavgiftsregelverket legges 

avgiften på en vare, og det er slik varen fremstår på tidspunktet når avgiftsplikten oppstår som er 

avgjørende for varens avgiftspliktige status. Dersom man skal gå bort fra å se på den faktiske varen, 

og slik den faktisk fremstår når avgiftsplikten oppstår, vil dette bryte med systemet for særavgiftene. 

Det er også vanskelig å se hvordan hovedbestanddelsprinsippet skal kunne praktisere med en slik 

tilnærming.  

En slik tilnærming, med et massebalansesystem som for omsetningskravet, vil kreve endringer i 

regelverket, utover det som ligger i dagens forslag. Det vises også til at en slik teoretisk tilnærming 

som er anført av bransjen også vil få konsekvenser for andre avgifter enn veibruksavgiften. Dette 

gjelder for eksempel CO2-avgiften. I vedtaket om innføring av veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff 

er det lagt til grunn at avgiften på biodrivstoff skal fastsette i samsvar med det som gjelder for de 

øvrige særavgifter. Dette anses å fremgå av omtalen av forslaget i Prop. 1 LS (2019-2020), hvor det 

blant annet vises til at det etter innføringen av avgift på alt flytende biodrivstoff ikke lenger vil være 

behov for de særlige reglene for beregning og rapportering av avgift. Innføringen av avgift på flytende 

biodrivstoff gir ikke grunnlag for å endre det grunnleggende prinsippet i særavgiftsregelverket om at 

det er produktet slik det fremstår når avgiftsplikten oppstår, som er avgjørende for avgiftsplikten. En 
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endring hvor man ser bort i fra den fysiske varen som blir levert, og kun forholder seg til teoretiske 

volum, bryter med dagens prinsipp for vareavgifter i særavgiftsregelverket. En slik endring vil også 

være vanskelig å kunne gjennomføre dersom man fortsatt skal legge til grunn et 

hovedbestanddelsprinsipp.  

Etter særavgiftsregelverket er det varen slik den faktisk fremstår på tidspunktet når avgiftsplikten 

oppstår, som er avgjørende for varens avgiftspliktige status. Det foreslås i denne sammenheng ingen 

endring i regelverket med hensyn til dette.  

Hovedbestanddelsprinsippet 

For veibruksavgift på bensin fremgår det av saf. § 3-9-1 første ledd andre setning at avgiftsplikten 

også omfatter blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som 

motordrivstoff. Det legges følgelig til grunn et hovedbestanddelsprinsipp for avgiftsavgrensningen, og 

dette innebærer at hovedbestanddelen i produktet må være avgiftspliktig for å omfattes av avgiften. 

Etter utvidelsen av veibruksavgiften til også å omfatte bioetanol vil hovedbestanddelsprinsippet måtte 

forstås som en referanse til den avgiftspliktige andelen drivstoff i produktet. Dette innebærer at 

blandinger av bensin og bioetanol avgiftslegges etter de respektive andelene i produktet. Avgiften 

beregnes med satsen for bensin for andelen bensin i blandingen, og satsen for bioetanol for andelen 

bioetanol i blandingen. Selve klassifiseringen av blandingen (varen) vil være avgjørende for om 

blandingen som helhet skal behandles etter regelverket for mineralsk bensin eller bioetanol. 

Klassifiseringen gjøres på bakgrunn av hva som utgjør hovedbestanddelen av blandingen (varen). 

Utgjør hovedbestanddelen bioetanol anses det som en etanolblanding og utgjør hovedbestanddelen 

bensin anses det som en bensinblanding.  

For veibruksavgift på mineralolje fremgår det ikke uttrykkelig i saf. § 3-11-1 hva som skal gjelde for 

blandinger. Det fremgår imidlertid av saf. § 3-11-2 om avgiftsgrunnlaget og beregning av avgift at for 

blandinger beregnes avgiften av mengden av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i blandingen. Dette 

innebærer at for blandinger med mineralolje og biodiesel skal veibruksavgiften beregnes med satsen 

for mineralolje for mengden mineralolje i blandingen, og satsen for biodiesel for mengden biodiesel i 

blandingen. Det fremgår av stortingsvedtaket at det for biodiesel innføres en merkeordning tilsvarende 

som for mineralolje. Fritak fra veibruksavgiften vil uavhengig av blandingsforholdet, det vil si om det er 

biodiesel eller mineralolje som utgjør hovedbestanddelen av blandingen, være avhengig av om 

blandingen er merket eller ikke. 

3.4 Merkeordning og erklæringsordning 

3.4.1 Biodiesel 

Det er etter stortingsvedtaket romertall II lagt opp til at det for biodiesel skal være merkeordning. Dette 

slik at det er de samme merkekrav som vil gjelde som for mineralsk diesel. All umerket olje er i 

utgangspunktet avgiftspliktig for veibruksavgiften. Enkelte oljetyper og bruksområder er unntatt 

merkebestemmelsene, men er likevel ikke avgiftspliktige, jf. saf. § 3-11-1 tredje ledd og 

stortingsvedtaket § 3, som gir bestemmelser om merket olje til bruk i traktorer osv. I tillegg gir 

stortingsvedtaket § 2 annet ledd departementet fullmakt til å bestemme at fritak fra veibruksavgift kan 

skje på annen måte enn ved merking, samt at avgift skal betales ved bruk av merket olje. 

Biodiesel lar seg merke med de samme farge- og sporstoffene som mineralsk diesel merkes med, og 

det er i stortingsvedtaket romertall II vedtatt en utvidelse av merkebestemmelsene for mineralsk diesel 

til også å gjelde biodiesel. Det foreslås på bakgrunn av dette å utvide bestemmelsene i saf. § 3-11-1 

annet og tredje ledd, § 3-11-3 til § 3-11-7 og § 5-13 til også og gjelde biodiesel. Som man ser av vårt 

forslag i pkt. 5 nedenfor, innebærer endringen i § 3-11-1 blant annet at nåværende annet og tredje 
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punktum om merket olje i annet ledd, flyttes til nytt tredje ledd og gjøres gjeldende også for biodiesel. 

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Det vil også være behov for å endre skattebetalingsloven § 

14-11 om stansning av kjøretøy og § 16-41 om ansvar for bruker av motorkjøretøy.  

3.4.2 Bioetanol 

Det er ikke foreslått en tilsvarende merkeordning for bioetanol. Det er kun bioetanol som benyttes til 

veibruk det skal betales avgift for. Uten en merkeordning må fritak fra veibruksavgiften for bioetanol 

dokumenteres på annen måte. 

Fritaket for bioetanol fremgår etter stortingsvedtaket romertall II av § 6 som også gjelder fritak for 

naturgass og LPG. For naturgass og LPG gjennomføres disse fritakene ved erklæringsordninger, og 

gjøres dels som direktefritak og dels ved en krediteringsordning. 

Vi legger til grunn at fritak fra avgiftsplikten for bioetanol, tilsvarende som naturgass og LPG, kan 

gjennomføres ved en erklæringsordning, slik at registret virksomhet mot erklæring kan levere 

bioetanol uten avgift (direktefritak). For naturgass og LPG er det innført en krediteringsordning, for 

tilfeller hvor en uregistrert virksomhet, som er fakturert med avgift fra sin leverandør (som er registrert 

virksomhet), har solgt/levert gass til sluttbruker som benytter dette til avgiftsfrie formål. Når det 

innføres registreringsplikt for importører av drivstoff, legger vi til grunn at det ikke er behov for 

tilsvarende krediteringsordning for bioetanol. 

For tilfeller hvor avgiftsbelagt bioetanol er brukt til avgiftsfritt formål foreslås det å innføre en 

refusjonsadgang for betalt avgift. Søknad om refusjon må sendes til skattekontoret. Ved søknad må 

det avgis en erklæring hvor det fremgår hva bioetanolen er benyttet til samt mengde. Bruken skal 

dokumenteres.   

3.5 Avgiftsplikt på biodrivstoff frem til 1. juli 2020 

Innføringen av veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff gjelder fra 1. juli 2020. Det vil si at for 

biodrivstoff omsatt før 1. juli, vil veibruksavgiften omfatte den andelen som omfattes av 

omsetningskravet i produktforskriften. Det vil derfor for første halv år 2020, påløpe veibruksavgift på 

bioetanol og biodiesel som er innrapportert og godkjent av Miljødirektoratet som del av 

omsetningskravet for denne perioden. Det vises i denne sammenheng til Miljødirektoratet vedrørende 

rapportering og krav med hensyn til omsetningskravet.   

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det legges til grunn at en innføring av en registreringsplikt for veibruksavgift på drivstoff for importører 

ikke vil være særlig byrdefullt eller administrativt krevende for virksomhetene. Mange av de som vil 

omfattes av registreringsplikten er allerede i dag registrert, enten for veibruksavgift eller for annen 

avgift, slik som for eksempel teknisk etanol. For de som ikke er registret i dag, vil disse blant annet 

måtte innrette sitt regnskap slik at omfanget av de avgiftspliktige varene lett kan kontrolleres og 

påvises, samt levere månedlig særavgiftsmelding. Dette antas ikke å være særlig byrdefullt eller 

kostnadskrevende for virksomhetene. Et fritak fra krav til å måtte ha godkjent lokale vil også gjøre at 

en registreringsplikt blir mindre byrdefull og kostnadskrevende.  

For skatteetaten vil en registreringsplikt føre til at det blir flere registrerte særavgiftspliktige. På 

bakgrunn av at flere av disse virksomhetene allerede er registrert, antar vi at antall registrert ikke vil 

øke betydelig og innføringen av registreringsplikt derfor ikke vil medføre særlige økonomiske eller 

administrative konsekvenser for skatteetaten. 
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Dersom det ikke innføres en registreringsplikt for importører, vil uregistrerte importører, som redegjort 

for ovenfor, måtte svare avgift på innførselstidspunktet. Dette vil innebære en likviditetsulempe for 

importøren, og vil også være kostnadskrevende for kunden som også vil måtte betale avgift for så i 

etterkant søke refusjon. Det legges derfor til grunn at det vil ha større administrative og økonomiske 

konsekvenser dersom det ikke innføres registreringsplikt for importører. 

For skatteetaten vil det også ha større administrative konsekvenser å ikke ha en registreringsplikt 

framfor å ha registreringsplikt. Uten en registreringsplikt vil det bli et økt antall refusjonssøknader, som 

må vurderes og behandles, noe som vil kreve ressurser. Det antas at dette vil være mer 

ressurskrevende enn en innføring av registreringsplikt. Ved registreringsplikt av importører vil 

refusjonssøknadene være begrenset til de tilfeller hvor bioetanol er videre solgt fra uregistrert 

virksomhet til avgiftsfritt formål.   

5. EØS vurdering  

Innføring av veibruksavgift all flytende biodrivstoff, vil etter vår vurdering ikke innebærer statsstøtte. 

Det svenske systemet med avgiftsfritak for høyinnblanding og rent biodrivstoff innebærer statsstøtte, 

som Sverige har fått godkjenning av Kommisjonen frem til utgangen av 2020. Det fremgår for øvrig av 

ESAs miljøstøtteretningslinjer at all støtte til biodrivstoff fremstilt av mat, vil avvikles ved utgangen av 

2020. 

6. Forslag til regelverk 

Som følge av innføringen av veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff foreslås følgende endringer i 

regelverket 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer: 

Kapittel 3-9 overskriften skal lyde: 

Kap. 3-9. Veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav og bioetanol  

 

§ 3-9-1 skal lyde: 

§ 3-9-1. Saklig virkeområde 

(1) Avgiftsplikten omfatter bensin og bioetanol. 

(2) Som bensin anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 volumprosent destillerer over 

ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over ved mindre enn 210 °C (ASTM D 86-

metoden). Som bensin anses også blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan 

benyttes som motordrivstoff. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen 

dokumentasjon fra produsent, som viser andel bioetanol i blandingen. Produsenter skal føre nøyaktig 

måling av mengde bioetanol. 

(3) Som bioetanol anses flytende drivstoff fremstilt av biomasse og som egner seg brukt i en 

bensinmotor til framdrift av motorvogn. Som bioetanol anses også blandinger dersom bioetanol er 

hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff. Importører skal kunne fremlegge 
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prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel bioetanol i 

blandingen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av mengde bioetanol. 

(4) Avgiftsplikten omfatter ikke white spirit, kristall (krystallolje) og dilutin. 

(5) For bensin med mineralsk opphav beregnes avgiften i tillegg til CO₂ -avgift. 

  

§ 3-9-2 skal lyde: 

§ 3-9-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning 

Avgiften beregnes pr. standardliter. For blandinger beregnes avgiften av mengden av de enkelte 

avgiftspliktige oljetypene i blandingen. 

 

§ 3-9-3 skal lyde: 

§ 3-9-3. Avgiftsfritak ved utførsel 

Det gis fritak for avgift ved utførsel av bensin og bioetanol dersom det utføres over 4 000 liter. 

 

Ny § 3-9-7 skal lyde: 

§ 3-9-7. Fritak for bioetanol levert til annen bruk enn framdrift av motorvogn samt til traktor m.m. 

(1) Registret virksomhet kan levere bioetanol til annen bruk enn framdrift av motorvogn uten avgift. 

Tilsvarende kan registrert virksomhet levere bioetanol uten avgift til bruk i traktorer og motorvogner 

registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn og motorredskaper, samt motorsager og 

andre arbeidsredskaper. 

(2) Ved levering av bioetanol uten avgift skal det avgis en erklæring til den registrerte virksomheten 

om hva bioetanolen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal dokumenteres. Erklæringen kan gjelde 

for ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. 

Registrert virksomhet skal oppbevare erklæringen i ti år. 

(3) For avgiftsbelagt bioetanol gis det refusjon tilsvarende betalt avgift. Søknad om refusjon sendes 

skattekontoret. Søker må avgi en erklæring om hva bioetanolen er benyttet til, samt mengde. Bruken 

skal dokumenteres.  
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Kapittel 3-11 overskriften skal lyde: 

Kap. 3-11. Veibruksavgift på mineralolje og biodiesel til framdrift av motorvogn (autodiesel)  

 

§ 3-11-1 første til femte ledd skal lyde: 

(1) Avgiftsplikten omfatter mineralolje og biodiesel til framdrift av motorvogn (autodiesel). 

(2) Som avgiftspliktig mineralolje til framdrift av motorvogn anses oljer med mineralsk opphav hvor 

mindre enn 90 volumprosent destillerer ved minst 210 °C og hvor minst 95 volumprosent destillerer 

over ved 380 °C (ASTM D 86-metoden).  

(3) Som avgiftspliktig biodiesel anses flytende drivstoff framstilt av biomasse og som egner seg brukt i 

en dieselmotor til framdrift av motorvogn.  

(4) For mineralolje beregnes avgiften i tillegg til CO₂ -avgift og svovelavgift. 

(5) All mineralolje og biodiesel som ikke er merket på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår, er omfattet 

av avgiftsplikten. Avgift beregnes når den avgiftspliktige ikke på betryggende måte kan dokumentere 

at mineraloljen eller biodieselen er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6. 

 

§ 3-11-1 tredje ledd blir nytt sjette ledd 

 

§ 3-11-2 annet ledd første punktum oppheves. 

 

§ 3-11-3 første ledd første punktum skal lyde: 

(1) Merking av mineralolje og biodiesel må bare foretas ved anlegg som har tillatelse av 

skattekontoret. 

 

§ 3-11-4 skal lyde: 

§ 3-11-4. Tidspunkt for merking av mineralolje og biodiesel – hovedregel 

(1) Merking skal senest skje på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår. Mineraloljen og biodieselen skal 

være merket før den lastes om bord i transportmiddel. 

(2) Dersom merking skjer etter at oljen har forlatt lagertanken, skal det for hver leveranse registreres 

og dokumenteres mengde mineralolje eller biodiesel, og mengde tilsatt merkestoff. Tanker, 
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fyllingsanlegg, styringsenheter mv. skal være betryggende sikret mot manipulering og mot at 

uvedkommende kan skaffe seg adgang til slike steder. 

 

§ 3-11-5. skal lyde: 

§ 3-11-5. Tidspunkt for merking av mineralolje og biodiesel – unntak  

Skattekontoret kan gi tillatelse til at merking skjer på et senere tidspunkt enn angitt i § 3-11-4 første 

ledd dersom 

a) det foreligger spesielle forhold (force majeure mv.). Det er et vilkår at merking kan skje på 

betryggende måte. Skattekontoret kan sette vilkår for tillatelsen, herunder at merking skal skje under 

skattekontorets kontroll. Kostnadene kan kreves dekket av rekvirenten,  

b) en registrert virksomhet leverer mineralolje eller biodiesel fra tankbåt, eller  

c) særlige hensyn gjør det hensiktsmessig å foreta merking av mineralolje eller biodiesel ved anlegg 

som drives av frittstående virksomheter. Anlegget må være underlagt en registrert virksomhets 

kontrollverk. Den registrerte virksomheten må ha full adgang til å kontrollere driften, og må ha 

instruksjonsmyndighet med hensyn til anleggets drift. 

 

§ 3-11-6 innledningen skal lyde: 

Merking av mineralolje og biodiesel kan skje med følgende stoffer og i følgende mengder pr. liter levert 

olje: 

 

§ 3-11-7 skal lyde: 

§ 3-11-7. Urettmessig bruk av merket mineralolje og biodiesel    

(1) Merket mineralolje og biodiesel  kan benyttes til de anvendelsesområder som er angitt i Stortingets 

vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 3. Annen bruk av merket mineralolje eller biodiesel anses som 

urettmessig. 

(2) Mineralolje og biodiesel anses som merket når den er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6 og 

andelen merket olje overstiger 3 pst. Mineralolje og biodiesel anses også som merket når den 

inneholder andre lands merkestoffer, med mindre oljen er merket som høyavgiftsbelagt. 

(3) Dersom det urettmessig er benyttet merket mineralolje eller biodiesel, kan skattemyndighetene 

ilegge registrert eier av kjøretøyet en avgift. Avgift beregnes etter følgende tabell: 

Motorvognens tillatte totalvekt i kg Avgift kr 

0–3 499 20 000,- 

3 500–7 499 40 000,- 
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Motorvognens tillatte totalvekt i kg Avgift kr 

7 500–14 999 60 000,- 

15 000–19 999 80 000,- 

20 000 og over 100 000,- 
 

(4) Avgiften nedsettes forholdsmessig dersom det dokumenteres at det på kjøretøyet ikke kan ha vært 

benyttet merket mineralolje eller biodiesel urettmessig i en toårsperiode fra oppdagelsestidspunktet. 

Beløpet beregnes pr. påbegynt måned, likevel for minst to måneder. Beløpet avrundes oppad til 

nærmeste hele 100 kroner. 

 

§ 3-11-8 skal lyde: 

§ 3-11-8. Avgiftsfritak ved utførsel 

Det gis fritak for avgift ved utførsel av mineralolje og biodiesel dersom det utføres over 4 000 liter. 

 

Kap. 3-20 oppheves 

 

§ 5-1 første ledd ny bokstav m skal lyde: 

m) virksomhet som innfører bensin, mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodiesel), bioetanol og 

biodiesel  

 

§ 5-13 skal lyde: 

Dersom det er mistanke om at merket mineralolje eller merket biodiesel er benyttet urettmessig, skal 

en prøve av drivstoffet sendes et laboratorium som er akkreditert for den aktuelle analysen. 

Laboratorium gir en skriftlig uttalelse om prøven. Uttalelsen skal legges til grunn ved en eventuell 

beregning av avgift etter § 3-11-7. Prøven anses å inneholde merket mineralolje eller merket biodiesel 

når andelen merket mineralolje eller merket biodiesel overstiger tre prosent. 

 

--- 

 

Det gjøres følgende endringer i skattebetalingsloven: 

§ 14-11 første ledd første punktum skal lyde: 
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Dersom krav på årsavgift, vektårsavgift, engangsavgift, omregistreringsavgift eller avgift for 

urettmessig bruk av merket mineralolje eller merket biodiesel ikke betales til rett tid, kan skattekontoret 

bestemme at bruken av det motorkjøretøyet som kravene knytter seg til, skal stanses inntil avgiftene 

er betalt. 

 

§ 16-41 skal lyde: 

Den som ved urettmessig bruk av merket mineralolje eller merket biodiesel har disposisjonsrett over 

motorkjøretøy, er ansvarlig for avgift ved slik bruk, jf. særavgiftsloven1 § 1, når han har fordel av den 

urettmessige bruken. 

 


