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1 Innledning 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet forslag til ny avgiftsmessig definisjon av 

campingbil på høring.  

 

Forslaget forutsetter endringer i forskrift om engangsavgift § 2-5. 

 

Forslaget følger opp anmodningsvedtak 173, som ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med 

Statsbudsjettet for 2021, og som har følgende ordlyd: 

 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for at campingbiler/bobiler med europeisk type-

godkjenning automatisk skal godkjennes for registrering i Norge uten fremstilling for enkeltgodkjenning hos 

trafikkstasjon, og legge frem forslag for hvordan det kan gjøres senest i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett i 2021.»   

 

Vedtaket må ses i sammenheng med anmodningsvedtak 785 fra Revidert nasjonalbudsjett 2020: 

 

«Stortinget ber regjeringen legge frem endringer i regelverk for campingbiler som åpner for at antall 

sitteplasser kan overstige antall liggeplasser. De øvrige kriteriene justeres ved behov. Stortinget ber 

regjeringen komme tilbake med forslag om endringer snarest mulig og senest i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett for 2021.»  

 

Vedtakene gjelder i utgangpunktet tekniske sider ved registrering av campingbiler, men er i første rekke en 

konsekvens av den avgiftsmessige behandlingen av campingbiler. 

 

Saken er omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2021, hvor det fremgår at regjeringen tar sikte på å få på plass 

de nødvendige regelendringene i løpet av høsten 2021. 

 

 

2 Sammenfatning av forslaget 

Det foreslås at dagens definisjon av campingbil erstattes med et krav om at kjøretøyet må være EU-

typegodkjent som campingbil (karosserikode SA), samt et krav om utvendig høyde på minimum 250 cm. 

For et mindretall av kjøretøy som ikke er EU-typegodkjent, videreføres dagens avgiftsmessige definisjon. 

 

Forslaget vil forenkle prosedyrene for godkjenning og registrering av campingbiler. Dette vil redusere 

kostnadene forbundet med å etterleve regelverket for både næringsliv og forvaltning. Endringene vil videre 

åpne for at campingbiler som er EU-typegodkjent som campingbil, vil kunne registreres for bruk av flere 

personer enn antallet sengeplasser som kjøretøyet er utstyrt med.  De foreslåtte endringene vil i liten grad 

påvirke hvilke kjøretøy som kan registreres som campingbiler.  

 

 

3 Oversikt over gjeldende rett og nåværende arbeidsprosesser 

3.1 Avgiftsregelverket 
Engangsavgiften betales når kjøretøyet registreres i det sentrale motorvognregisteret for første gang. 

Avgiften ilegges de fleste typer kjøretøy unntatt store lastebiler og busser med lengde over seks meter og 

med mer enn 17 seteplasser. Kjøretøyene er delt inn i ni avgiftsgrupper med til dels ulike satser og 

https://lovdata.no/forskrift/2001-03-19-268/§2-5
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beregningsgrunnlag. Avgiften på campingbiler (avgiftsgruppe c) er betydelig lavere enn avgiften som ville 

påløpt dersom kjøretøyet hadde blitt registrert som personbil. Den avgiftsmessige behandlingen av 

campingbiler gjør det nødvendig med regler som skiller campingbiler fra andre kjøretøytyper med andre 

avgiftssatser. Den avgiftsmessige klassifiseringen av motorvogner bygger på den kjøretøytekniske 

inndelingen, som igjen er basert på EUs regelverk om godkjenning av kjøretøy. Det kjøretøytekniske 

regelverket er suppleres med egne avgiftstekniske definisjoner der dette har vært ansett å være 

nødvending. Dette gjelder blant annet for campingbiler. 

 

Den avgiftsmessige definisjonen av campingbil følger av forskrift om engangsavgift § 2-5.  

Forskriften oppstiller detaljerte krav som kjøretøyet må oppfylle for å oppnå avgiftsklassifisering som 

campingbil i avgiftsgruppe c. Blant annet er det krav til innvendig høyde i campingrommet, krav til 

innretning og størrelse på liggeplasser samt andre krav til innredning/utstyr. Det stilles også vilkår om at 

antall registrerte sitteplasser ikke må overstige antall liggeplasser. 

 

Det er Statens vegvesen (SVV) som er tillagt ansvaret for avgiftsklassifisering av campingbiler, jf. forskrift 

om engangsavgift § 2-1 annet ledd og skatteforvaltningsforskriften § 2-13-4. Vegvesenets enkeltvedtak i 

slike saker kan påklages til Skattedirektoratet. 

 

3.2 EU-regelverk for teknisk klassifisering av campingbiler 
Campingbiler typegodkjennes i EU som en underkategori av M-kjøretøy (kjøretøy for persontransport) med 

karosserikode SA.  

 

Kravene som følger av forordning 2018/858, er:  

5.1. Motor caravan SA  

A vehicle of category M with living accommodation space which contains the following equipment 

as a minimum:  

(a)  seats and table;  

(b)  sleeping accommodation which may be converted from the seats;  

(c)  cooking facilities;  

(d)  storage facilities.  

This equipment shall be rigidly fixed to the living compartment. However, the table may be 

designed to be easily removable. 

 

Disse kravene i EU-forordningen har likhetstrekk med den norske avgiftsmessige definisjonen av 

campingbil, men er mindre konkrete, og inneholder for eksempel ingen konkrete minimumskrav til 

størrelsen og innvendig høyde på campingrommet eller krav til enkeltelementer i innredningen, slik 

engangsavgiftsforskriften gjør.  

 

3.3 Godkjenning og avgiftsklassifisering av campingbiler i dag 
En kjøretøyteknisk godkjenning i Norge kan gjennomføres på to måter, enten gjennom en EU-

typegodkjenning eller en enkeltgodkjenning.  

 

EU-typegodkjenning gjennomføres ved at en EU/EØS-myndighet typegodkjenner en kjøretøytype og 

utsteder en EU-typegodkjenning. Slik typegodkjenning er gyldig innen hele EU/EØS. Når det enkelte 

kjøretøy deretter produseres, utsteder fabrikanten en samsvarserklæring (CoC) som bekrefter at det er i 

https://lovdata.no/forskrift/2001-03-19-268/§2-5
https://lovdata.no/forskrift/2001-03-19-268/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-03-19-268/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§2-13-4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
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henhold til en typegodkjenning. CoC inneholder identitetsdata samt tekniske data. Denne godkjenningen 

krever bare at SVV får oversendt dokumentasjon på typegodkjenning og samsvarserklæring for å 

godkjenne kjøretøyet og utstede kjennemerke, uten å gjennomføre noen fysisk besiktigelse 

 

Enkeltgodkjenning gjennomføres ved at ett og ett kjøretøy fremstilles for godkjenning på en av Statens 

vegvesens trafikkstasjoner. For å fastslå om kjøretøyet oppfyller gjeldende krav til kjøretøyet og 

avgiftsklassifisering, blir kjøretøyet fysisk kontrollert sammen med påkrevd dokumentasjon.   

 

Campingbiler må i dag kontrolleres på trafikkstasjonen for å sjekke at de tilfredsstiller kravene til 

avgiftsklassifisering i Norge. Når en campingbil er godkjent, kan det opprettes et norsk 

typegodkjenningsnummer, slik at nye campingbiler av samme type ikke lenger må fremvises for kontroll. 

 

Typegodkjenning krever mye av produsent i forberedende arbeid, men svært lite når det enkelte kjøretøy 

skal godkjennes. Tilsvarende er det en manuell prosess som tar mye tid ved enkeltgodkjenning av 

kjøretøy, men som er mindre omstendelig i det forberedende arbeidet.  

EU-typegodkjenningen omfatter ikke norsk avgiftsklassifisering, og dette må gjennomføres enten som en 

maskinell/automatisert prosess basert på teknisk klassifisering i typegodkjenningen, eller for visse 

avgiftsgrupper ved kontroll av kjøretøyet. 

 

 

4 Statistikk 

4.1 Første gangs registreringer i Norge 
I tabellen nedenfor gis en oversikt over antall første gangs registrerte campingbiler (avgiftskode 316) for 

årene 2017 – 2021. Tallene viser at det registreres om lag 3500 – 4000 nye og 300 bruktimporterte 

campingbiler per år. 

 

Kjøretøygruppe 

316 - campingbil 

Brukte Nye Totalt 

2021 pr. 31. 

august 

124 2 545 2 669 

2020 223 3 381 3 604 

2019 304 3 578 3 882 

2018 316 4 160 4 476 

2017 383 3 633 4 016 

 

4.2 Andel som er EU-typegodkjent som campingbil 
Statens vegvesen opplyser at de aller fleste campingbiler som førstegangs registreres i Norge, er EU-

typegodkjent med karosserikode SA. En oversikt over samtlige registrerte campingbiler i Norge indikerer at 

det ikke har blitt registrert campingbiler uten denne karosserikoden siden 2017, da det ble registrert 127 

stykker.  

4.3 Ombygginger av allerede norskregistrerte kjøretøy til campingbil 
Det er mulig å konvertere et kjøretøy fra en avgiftsgruppe til en annen etter registrering. Dette kan for 

eksempel skje ved at varebiler bygges om til personbiler eller campingbiler.  Slike statusendringer vil kunne 
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utløse tillegg i engangsavgift, basert på differansen mellom avgiftsgruppene det endres fra og til.  Dette er 

ikke så aktuelt ved statusendring til campingbil, siden avgiften på campingbiler typisk er lavere eller omtrent 

lik avgiften på kjøretøyene som det statusendres fra, samt at det gis «bruksfradrag» ved statusendring av 

tidligere registrerte kjøretøy.   

 

Skatteetatens tall indikerer at antall avgiftsmessige statusendringer til campingbil (avgiftskode 316) var 100 

i 2018, 109 i 2019 og 83 i 2020. Det bygges om fra flere forskjellige kjøretøytyper der varebil klasse 2 er 

den største kategorien og utgjør ca. 30-40% av totalen.  

 

 

5 Forslaget til ny avgiftsmessig definisjon av campingbil 

5.1 Ulemper med dagens system 
Dagens regelverk kjennetegnes ved at de avgiftsmessige kravene som stilles til campingbil, fremstår som 

svært konkrete og detaljerte. Likevel viser enkelte saker og henvendelser fra media/brukere osv. at dagens 

regler ikke er spesifikke nok til fullt ut å fange opp en bestemt konfigurasjon av et konkret enkeltkjøretøy 

eller kjøretøytype.  

 

Samtidig er dagens ordning arbeidskrevende, særlig for Statens vegvesen og næringslivet, da et betydelig 

antall kjøretøy må gjennom fysisk besiktigelse hos SVV i forbindelse med avgiftsklassifiseringen. 

5.2 Forslag til ny avgiftsmessig definisjon 
Dersom avgiftsklassifiseringen i mindre grad baseres på fysisk inspeksjon av kjøretøyet og i større grad 

støtter seg på de tekniske data som er registrert i kjøretøyets typegodkjenning og/eller samsvarserklæring, 

vil dette kunne medføre en betydelig effektiviseringsgevinst i klassifiseringsprosessen. 

 

Man kan enkelt skille ut EU-typegodkjente campingbiler gjennom koden M1 personbil med karosserikode 

SA. Disse oppfyller EUs krav til innredning for campingbiler. 

 

EU-kravene er imidlertid lite presise og detaljerte, og derved ikke egnet for avgiftsdifferensieringen. Blant 

annet kan de åpne for at biler som hovedsakelig er personbilpreget, kan få avgiftslettelse ment for biler til 

campingformål. Imidlertid kan det være hensiktsmessig å benytte SA-definisjonen supplert med 

videreføring av dagens avgiftsmessige minimumskrav til innvendig høyde. Dette vil utelukke de fleste 

personbiler fra å kunne komme inn under avgiftsgruppen campingbil.  

 

Innvendig høyde er imidlertid ikke angitt i typegodkjenning/samsvarserklæring. Det foreslås derfor at dette 

kravet endres til et krav til minimum utvendig høyde, som kan hentes fra typegodkjenning/ 

samsvarserklæring uten kontroll av kjøretøyet.  

 

Dagens krav til innvendig høyde er 170 cm. Man kan bruke dagens krav som utgangspunkt for å beregne 

et nytt krav til utvendig høyde, slik: 

- Høyde fra bakken og opp til innvendig gulv: 50-60 cm 

- Innvendig takhøyde: 170 cm 

- Takkonstruksjon: 10-20 cm 
 

Utvendig takhøyde ved innvendig høyde 170 cm: Cirka 230-250 cm.  
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Av de campingbilene som ble registrert i 2019, var kun ni registrert med ytre høyde under 250 cm. Tre av 

disse var sannsynligvis feilregistreringer i systemet, slik at det reelle tallet var seks kjøretøy. Et krav til ytre 

høyde på 250 cm synes med andre ord å fange opp så godt som alle campingbiler som omfattes av 

dagens definisjon. 

 

Det foreslås således at den avgiftsmessige definisjonen av campingbil utformes ved at kravet til EU-

typegodkjenning suppleres med et krav til utvendig høyde på minimum 250 cm. 

 

Ved å konvertere indre takhøyde fra 170 cm til 250 cm ytre takhøyde, vil mange av hensynene reglene skal 

ivareta, fortsatt opprettholdes. Krav til sengestørrelser, og -antall, bordstørrelse, vask-, benkeplate-, og 

klesskapstørrelse vil falle bort. Dette kan føre til at enkelte campingbiler vil kunne få et noe mindre 

«campingpreg». På grunn av kjøretøyenes størrelse vil de dog fremdeles ha mindre grad av 

«personbilpreg», og faren for avgrensningsproblemer mot personbiler i avgiftsgruppe a vil være begrenset. 

 

Det er rent praktisk og teknisk også mulig å registrere og avgiftsklassifisere campingbiler i Norge basert 

utelukkende på EU- typegodkjenning med karosserikode SA. Man vil da få inn campingbiler med lavere 

takhøyde. Disse er biler som også leveres som personbiler, og skille mellom personbil og campingbil vil bli 

mindre tydelig.  

 

Det kan komme et press på ombygging til karosserikode SA knyttet til kjøretøy med betydelig 

personbilpreg, siden kriteriene for å bli godkjent som kjøretøy med SA kode er vage i EUs regelverk. Dette 

alternativet er således noe en har vurdert, men ikke vil anbefale. 

 

5.3 Kjøretøy som ikke er EU-typegodkjent 
For det mindretall av campingbiler som ikke er EU-typegodkjent i gruppe M1 SA, herunder kjøretøy som 

allerede er registrert i Norge, og som ønskes statusendret til campingbil, foreslås det at dagens 

avgiftsmessige definisjon videreføres. 

 

 

6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

6.1 Konsekvenser for Skatteetaten 
Forslaget vil kunne medføre en viss ressursbesparelse for Skatteetaten, da en må forvente at noe mindre 

tid vil gå med til veiledning, dialog med Statens vegvesen, besvare henvendelser, søknads- og 

klagebehandling mv. Det antas dog at denne vil være av betydelig mindre omfang enn besparelsen for 

SVV. 

 

Ved innføring av en ny avgiftsmessig definisjon må man påregne at det i en overgangsfase vil gå med noe 

ekstra ressurser til informasjonsvirksomhet, veiledning av næringsliv og brukere og annen nødvendig 

tilpasning til nytt regelverk. 

 

En ny avgiftsmessig definisjon slik som foreslått, vil ikke medføre behov for endringer i arbeidsprosesser 

eller kreve systemendringer hos Skatteetaten, da man uansett forholder seg til avgiftsklassifiseringen gjort 

av Statens vegvesen. 
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6.2 Konsekvenser for Statens vegvesen og næringslivet 

6.2.1 Forenklinger i avgiftsklassifiseringen  
Statens vegvesen har gjort følgende estimat av ressursbruken og mulige ressursbesparelser i forbindelse 

med avgiftsklassifisering av campingbiler. 

 

For å få gjennomført en registrering av en campingbil med tilhørende avgiftsklassifisering, må både SVV og 

bilimportør eller forhandler gjennomføre flere aktiviteter relatert til fysisk kontroll av bilen ved en av SVV’s 

trafikkstasjoner. Tidsforbruk ved registrering av typegodkjent SA-campingbil med avgiftsklassifisering antas 

å være 190 minutter totalt, for både SVV og bilimportør. Videre er det estimert med 3500 første gangs 

registreringer i året. 

 

Dette utgjør en total ressursbruk i dagens system på 5200 timer for SVV og 5690 timer for bransjen. 

 

Ved en kalkulert timepris på 850 kroner får man dermed en total mulig besparelse på ca. 9,3 millioner 

kroner for samfunnet totalt, fordelt på ca. 4,8 millioner kroner på bransjen og  

ca. 4,4 millioner kroner på SVV. 

6.2.2 Informasjons- og datautveksling mv. 
Aktører i bransjen må påregne noe arbeid med å tilpasse seg til å sende inn påkrevd informasjon i riktig 
format til Statens vegvesen. 
 
Statens vegvesen opplyser at de vil ta i bruk ny løsning for elektronisk CoC fra fabrikk (SA kode i EU 
typegodkjenning og ytre høyde). Denne vil være klar for bruk fra 1. januar 2022. 
 
SVV ønsker ikke å oppdatere epost-streng-CoC ift. en maskinell behandling for campingbil. Bransjeaktører 
som må bruke gammel epost-streng-CoC vil fortsatt måtte vise et referansekjøretøy som benyttes ved 
innlegging av typegodkjenning i Autosys. Alternativet til dette er fremvisning for enkeltgodkjenning ved 
trafikkstasjon.  

  

6.3 Konsekvenser for proveny 
Forslaget til ny avgiftsmessig definisjon av campingbil antas i liten grad å påvirke hvilke kjøretøy som kan 

registreres som campingbiler.  Endringene forventes dermed ikke å ha provenykonsekvenser av betydning.  

 

 

7 Merknader til bestemmelsene 

Den nye hovedregelen om avgiftsmessige krav til campingbil foreslås inntatt i forskrift om engangsavgift § 

2-5 første ledd annet punktum. Her fremkommer det at vilkårene er EU-typegodkjenning som campingbil 

med karosserikode SA, samt utvendig høyde på minimum 250 cm. 

 

Någjeldende avgiftsmessige krav som foreslås videreført for campingbiler uten EU-typegodkjenning, 

fremkommer av § 2-5 annet ledd. 

 

Det foreslås samtidig en justering av ordlyden i vilkårenes punkt 4 om størrelsen på klesskap. Selv om 

bestemmelse benytter ordlyden "klesskapet" har man i praksis godtatt flere smalere klesskap som til 

sammen oppfyller kravet til bredde. Ordlyden foreslås endret for å kodifisere gjeldende praksis, men 

medfører ingen realitetsendring. 
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8 Forslag til regelendringer 

Forskrift om engangsavgift § 2-5 foreslås gitt følgende ordlyd: 

 

§ 2-5.Campingbil 

Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal 

anses som campingbil, må motorvognen være EU-typegodkjent som campingbil (M1 med karosserikode 

SA) og ha en utvendig høyde på minst 250 cm. 

 

For at en motorvogn som ikke er EU-typegodkjent med karosserikode SA skal anses som campingbil, må 

følgende vilkår være oppfylt: 

 

1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en          

lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning). 

2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og 

bord. Utstyret skal være fastmontert. 

3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter. 

4. Klesskap må til sammen ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75 cm. 

Kravet til minimum bredde kan være fordelt på to eller flere skap. 

5. Bordet må ha en flate på minst 0,3 m2 ved normal bruk. 

6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være 

permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter. 

7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm. 

8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 

50 cm lengde. 

9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere 

målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun ett av målene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


