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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift 

vedrørende ny avgiftsmessig definisjon av campingbil 

Statens vegvesen viser til høringsbrev av 9. september 2021 fra Skatteetaten vedrørende 

forslag til endring i forskrift om engangsavgift på motorvogner. Forslaget gjelder ny 

avgiftsmessig definisjon av campingbil.   

 

Statens vegvesen er positive til 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. Forslaget er i tråd med innspill fra Statens vegvesen 

avdeling Kjøretøy oversendt til Skatteetaten 7. desember 2020.   

 

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

avgiftsmessige definisjon. Statens vegvesen avdeling Kjøretøy ga i sitt notat utrykk for at de 

samme kravene angitt ovenfor også kunne anvendes for denne gruppen. Det ble påpekt at 

EUs krav til kode SA ved typegodkjenning kunne gi noen utfordringer i forbindelse med 

avgrensning, men at et krav til ytre høyde vil kompensere for dette. Det ble anbefalt en 

videreføring av dagens regelverk dersom godkjenning av campingbiler kun skulle 

godkjennes basert på EU-typegodkjenning med karosserikode SA.  

 

De foreslåtte kravene om EU-typegodkjenning (karosserikode SA) og utvendig høyde er 

opplysninger som kan hentes fra typegodkjenning/samsvarserklæring (CoC) uten kontroll av 

kjøretøyet. Dette vil forenkle godkjenningsprosessen for campingbil og gi økt 

ressursbesparelser både for Statens vegvesen og bilimportører.  
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Det kan for øvrig nevnes at Statens vegvesen har lansert ny løsning for elektronisk CoC fra 

fabrikk, og vi håper at dette vil forenkle og effektivisere prosessen for 

fabrikantene/importørene når denne løsningen tas i bruk.  

 

Utover dette har Statens vegvesen ingen kommentarer til høringen.  

 

Økonomi og virksomhetsstyring 

Med hilsen 

 

Ove Myrvåg 

Direktør  
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