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Skattedirektoratets kommentarer 

 

1 Innledning 

1.1 Om Skattedirektoratets kommentarer 

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet, og gir en nærmere redegjørelse for 

særavgiftsregelverkets bestemmelser NOx-avgiften. Målgruppen for kommentarene er 

skattemyndighetene og de avgiftspliktige, men de kan også ha interesse for andre som 

ønsker informasjon om regelverket. 

 

Skattedirektoratets kommentarer til NOx-avgiften oppdateres årlig med de endringer 

Stortinget vedtar i forbindelse med statsbudsjettet. Kommentarene oppdateres også i løpet 

av året hvis det er behov for det. 

 

1.2 Hva er NOx-avgift? 

NOx-avgiften ilegges utslipp av NOx fra større enheter innenfor sektorene skipsfart, luftfart, 

landbasert virksomhet og petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Avgiftsplikten gjelder i 

det alt vesentlige utslipp fra innenriks skips- og luftfart, på norsk fastland og på norsk 

sokkel. Det gis avgiftsfritak for utslipp fra direkte utenriks skips- og sjøfart, utslipp fra fiske 

og fangst i fjerne farvann, samt for virksomheter tilsluttet miljøavtale med staten. 

 

Eier av den enkelte avgiftspliktige utslippsenhet, samt operatører på norsk sokkel, er 

registreringspliktige virksomheter for NOx-avgiften. Det samme gjelder representanter for 

utenlandske virksomheter som har avgiftspliktige utslipp i Norge. 

 

1.3 Hvilket regelverk gjelder? 

Disse kommentarene omhandler i all hovedsak de materielle bestemmelsene på NOx-

avgiftsområdet. Dette er bestemmelsene i: 

 Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx (stortingsvedtaket) 

 særavgiftsloven (sal.) 

 forskrift om særavgifter (saf.) 

 

Enkelte steder er det også knyttet kommentarer til bestemmelser i: 

 skatteforvaltningsloven (sktfvl.) 

 skatteforvaltningsforskriften (sktfvf.) 

 skattebetalingsloven (sktbl.) 

 skattebetalingsforskriften (sktbf.) 

 

For utfyllende kommentarer til skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven med 

tilhørende forskrifter, se Skatteforvaltningshåndboken og Skattebetalingshåndboken. 

Noen steder vises det også til relevante bestemmelser i annet regelverk. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/kapittel_10
https://lovdata.no/ov/1933-05-19-11
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/
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2 Kompetent myndighet for hver sektor 
(jf. saf. § 3-19-7) 

 

For hver av sektorene som omfattes av avgiften er det oppnevnt en kompetent myndighet. 

Disse er Sjøfartsdirektoratet for sjøfart, Luftfartstilsynet for luftfart, Miljødirektoratet for 

landbasert virksomhet og Oljedirektoratet for innretninger på norsk sokkel. 

 

Kompetent myndighet har ansvar for beregningsgrunnlaget for avgiften for sin respektive 

sektor, og har i praksis to hovedoppgaver: for det første kan de fastsette og verifisere 

utslippsfaktorer, jf. saf. §§ 3-19-7 og 3-19-10 første og annet ledd. For det andre skal de bistå 

avgiftsmyndighetene dersom det oppstår spørsmål av teknisk art knyttet til for eksempel 

beregningsgrunnlaget. 

 

Det følger av § 3-19-7 at kompetent myndighet kan gi retningslinjer om fastsettelse av kilde-

spesifikk utslippsfaktor. Dette er et uttrykk for den arbeidsdelingen mellom avgiftsmyndig-

heten og kompetent myndighet som er forutsatt å ligge til grunn for avgiften: avgiftsspørs-

mål tilligger avgiftsmyndigheten og reguleres av avgiftsregelverket, mens tekniske forhold 

vedrørende beregningsgrunnlaget tilligger kompetent myndighet og reguleres av de respek-

tive myndigheters regelverk. 

 

3 Avgiftspliktens omfang – saklig virkeområde 
(jf. stortingsvedtaket § 1 første ledd og saf. § 3-19-1) 

 

Bestemmelsene angir innslagspunktene for de enhetene som omfattes av avgiftsplikten, og 

presiserer at avgiftsplikten er knyttet til utslipp ved energiproduksjon. Med energiproduksjon 

menes enhver forbrenningsprosess der det produseres termisk energi. Dette illustreres blant 

annet ved at avgiftsplikten også omfatter utslipp fra fakling, hvor det ikke foregår 

produksjon i tradisjonell forstand. 

 

Dersom det er tvil om en utslippskilde benyttes til energiproduksjon må dette avklares med 

kompetent myndighet, slik at det er tilstrekkelig dokumentert ved en eventuell kontroll. 

 

Avgiftsplikten gjelder uavhengig av om utslippet skjer til vann, luft eller jord. Avgiftsplikten 

gjelder videre uavhengig av hvilken eventuell driftsstatus en utslippskilde har. Eksempelvis 

vil et energianlegg som er under uttesting, og ikke i ordinær drift, være avgiftspliktig så 

lenge anlegget har et NOx-utslipp og omfattes av saklig virkeområde i stortingsvedtaket 

§ 1. 

 

Etter bokstav a omfattes framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 

750 kW. Motorenes merkeytelse vil her være avgjørende. Framdriftsmaskineri er definert i 

§ 3-19-3 bokstav a som maskiner som benyttes eller er konstruert til fremdrift av fartøy, luft-

fartøy eller kjøretøy. Hjelpemotorer og andre motorer som benyttes til drift av aggregat mv. 

tas ikke med ved beregningen, med mindre disse er konstruert for å brukes til fremdrift. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-7
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_14
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-1
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Det må her skilles mellom motorer som driver fartøyet fremover, og brukes til dets almin-

nelige fremdrift, og motorer som benyttes for å holde fartøyet stabilt, manøvrere til havn og 

lignende. Sistnevnte motorer regnes ikke som framdriftsmaskineri i avgiftsmessig forstand. 

Det samme gjelder en hjelpemotor (til f.eks. en sidepropell) som brukes til fremdrift i for 

eksempel en nødssituasjon der hovedmotoren svikter. Selv om slik bruk er mulig, vil hjelpe-

motoren likevel ikke regnes som framdriftsmaskineri. 

 

For fartøy med dieselelektrisk fremdrift skal også hjelpemotorer tas med i beregningen av 

samlet installert effekt av framdriftsmaskineriet. I disse tilfellene samles all kraft produsert 

om bord, og kraften kan tas ut der det er behov for det. 

 

Det er kun effekten av framdriftsmaskineriet som er avgjørende for hvorvidt en enhet om-

fattes av avgiftsplikten. Er enheten først omfattet, skal avgiften imidlertid beregnes av alt 

utslipp, også det utslippet som stammer fra annet enn framdriftsmaskineri. Formuleringen i 

stortingsvedtaket § 1 første ledd regulerer hvordan innslagspunktene skal fastslås, med 

andre ord hvilke deler av f.eks. maskineriet i et fartøy som skal telle med for å fastslå om 

fartøyet er omfattet av avgiftspliktens saklige virkeområde. Bestemmelsen avgrenser ikke 

avgiftsplikten til kun å gjelde utslipp fra framdriftsmaskineriet. Avgiftspliktens omfang 

presiseres nærmere i forskriften. 

 

For å unngå avgiftsomgåelser ved usertifiserte nedjusteringer av motoreffekt, skal motorens 

sertifiserte effekt legges til grunn. Dokumentasjon på nedjustert effekt fra motorprodusent 

vil også godtas. Det er kun klasseselskap eller motorprodusent som kan gi dokumentasjon 

som anses tilstrekkelig i denne sammenhengen. Båt-/ motorverksted vil for eksempel ikke 

regnes som motorprodusent. Ved tilfeller av utklassede fartøyer eller motorprodusenter som 

ikke lenger eksisterer, må kompetent myndighet kontaktes for eventuell dokumentasjon av 

nedjustering. 

 

Etter bokstav b omfattes motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer 

enn 10 MW. Merkeytelsen er uten betydning, da innfyrt effekt vil utgjøre en kjent størrelse 

for de aktuelle enhetene. Avgiftsplikten etter dette alternativet omfatter i utgangspunktet 

utslipp fra enhver motor, kjel og turbin. Sett i sammenheng med den vide forståelsen av 

begrepet energiproduksjon (se over), omfatter avgiftsplikten etter bokstav b således også 

utslipp fra for eksempel sodakjeler og CO-kjeler brukt i treforedlingsindustrien og i 

raffineriene, og fra biokjeler/lutkjeler. 

 

Hvorvidt kapasitetsgrensen på 10 MW anses oversteget, vurderes samlet for alle energi-

produksjonsenheter som ligger på samme sted, og står i nær driftsmessig sammenheng. 

Energiproduksjonsenheter som ikke ligger på samme sted, kan vurderes samlet der disse 

står i nær driftsmessig og fysisk sammenheng. Vurderingen av om enheter ligger på samme 

sted, og om det foreligger "nær driftsmessig sammenheng" / "fysisk sammenheng" skal være 

tilsvarende som vurderingen etter klimakvoteforskriften § 1-1 fjerde ledd. Bestemmelsen i 

klimakvoteforskriften er ment å implementere klimakvotedirektivet (2003/87/EC) vedlegg I 

nr. 2 til 5. 

 

Bestemmelsen i klimakvoteforskriften § 1-1 fjerde ledd ble endret i forkant av tredje kvote-

periode (2013-2020) for å bringe ordlyden mer i tråd med direktivet. Endringene innebærer 
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at enheter som ligger på samme sted og står i nær driftsmessig sammenheng, skal vurderes 

samlet. Der enhetene ikke ligger på samme sted, skal de vurderes samlet der de står i nær 

driftsmessig og fysisk sammenheng. Hvorvidt enheter ligger på samme sted, og om det fore-

ligger nær driftsmessig og fysisk sammenheng vil bero på en konkret vurdering, der flere 

momenter vil kunne være relevante. Driftsmessig sammenheng vil foreligge hvor bruk av én 

produksjonsenhet påvirker bruken av en annen produksjonsenhet. Eksempelvis har Miljø-

direktoratet både i første og andre kvoteperiode (2005-2007 og 2008-2012) ansett enhetene i 

ett og samme fjernvarmenett for å stå både i nær driftsmessig og fysisk sammenheng. Dette 

gjelder tilsvarende for tredje kvoteperiode (2013-2020). 

 

Også for virksomheter som omfattes av bokstav b vil alt utslipp fra energiproduksjon 

omfattes. 

 

Effekten av elektromotorer og elektrokjeler skal ikke tas med ved beregningen av samlet 

effekt etter bokstavene a og b, jf. Stortingets vedtak § 1. 

 

Etter bokstav c er brenning av gass over fakkel omfattet av avgiftsplikten. Dette er fakler på 

innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land. 

 

4 Avgiftspliktens omfang – stedlig virkeområde 
(jf. saf. § 3-19-2 første til fjerde ledd) 

 

Bestemmelsen angir nærmere de geografiske rammene for avgiftspliktens omfang. 

 

4.1 Fartøy 

4.1.1 Utslipp innenfor norsk territorialfarvann 

Første ledd presiserer avgiftspliktens stedlige virkeområde for fartøy. Etter bokstav a er alt ut-

slipp fra fartøy innenfor norsk territorialfarvann omfattet av avgiftsplikten. Dette gjelder 

uavhengig av fartøyets nasjonalitet og aktivitet i området. Definisjonen av norsk territorial-

farvann er knyttet opp mot territorialfarvannsloven, likevel slik at det for NOx-avgiftens 

vedkommende kun er territorialfarvannet rundt norsk fastland som omfattes, jf. § 3-19-3 

bokstav b. 

 

Utslipp et fartøy har mens det ligger i havn omfattes av § 3-19-2 første ledd bokstav a. Dette 

gjelder med mindre fartøyet har kommet direkte fra utenlandsk havn, og utslippet i norsk 

havn har en naturlig tilknytning til farten fra den utenlandske, for eksempel som følge av 

laste- eller losseoperasjoner eller av- eller påstigning av personer i tilknytning til farten. I 

disse tilfellene er utslippet fritatt etter § 3-19-11 første ledd, uavhengig av hvor lang tid de 

aktuelle operasjonene tar. Vi viser også til punkt 11.1 under. 

 

Eksempler på utslipp i havn uten naturlig tilknytning til fart fra den utenlandske havnen, er 

planlagte verfts- eller verkstedopphold, eller andre kortere eller lengre havneopphold uten 

naturlig tilknytning til utenlandsreisen. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-2
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4.1.2 Utslipp fra innenriks fart 

Etter bokstav b er alt utslipp fra innenriks fart omfattet av avgiftsplikten. Innenriks fart er 

definert som fart mellom to norske havner og fart mellom norsk havn og Svalbard, Jan 

Mayen, bilandene eller innretning på norsk sokkel, jf. § 3-19-3 bokstav c. Avgiftsplikt for 

innenriks fart omfatter således utslipp fra hele farten mellom to norske havner, også utslipp 

fartøyet har ved eventuell virksomhet underveis, for eksempel seismiske undersøkelser. Det 

avgjørende er at fartøyet går ut fra og tilbake til norsk havn. Selv om deler av innenriks fart 

skjer utenfor norsk territorialfarvann, er utslippet fra hele farten omfattet av avgiftsplikten. 

Heller ikke i dette tilfellet er fartøyets nasjonalitet av betydning for avgiftsplikten. Havn er 

nærmere definert i § 3-19-3 bokstav h, som ethvert sted der et fartøy kan legge til kai, verk-

sted eller sokkelinnretning og ethvert sted innenfor territorialgrensen der et fartøy laster eller 

losser gods eller setter av eller tar om bord personer. 

 

Det følger av regelverket at et fartøy som går fra utenlandsk havn til innretning på norsk 

sokkel, og som skifter mannskap innenfor norsk territorialfarvann underveis, for det første 

går i utenriks fart fra den utenlandske havnen til stedet for mannskapsskifte (se nærmere 

punkt 11.1 om utenriks fart). Videre anses fartøyet å gå i avgiftspliktig innenriks fart mellom 

stedet for mannskapsskifte (som vil utgjøre en havn) og innretning på norsk sokkel. 

 

Tilsvarende gjelder der fartøyet går i motsatt rute, fra innretning på norsk sokkel til uten-

landsk havn, med mannskapsskifte innenfor norsk territorialfarvann underveis. 

 

4.1.3 Utslipp fra norskregistrerte fartøy i nære farvann 

Etter bokstav c gjelder avgiftsplikten utslipp fra norskregistrerte fartøy i nære farvann. Nære 

farvann er definert som havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 

mindre enn 250 nautiske mil, jf. § 3-19-3 bokstav e. Norge har ikke den samme beskatnings-

myndighet overfor utenlandske fartøy så langt ut i havområdene, med mindre det 

utenlandske fartøyet går i innenriks fart. 

 

4.1.4 Utslipp fra fart mellom utenlandske havner og fra fart mellom 

særdestinasjonene 

Det er fart mellom norske havner som er utgangspunktet for rekkevidden av avgiftspliktens 

omfang. Dette innebærer for det første at avgiftsplikten etter § 3-19-2 første ledd ikke om-

fatter utslipp fra fart mellom to utenlandske havner. Dette gjelder selv om fartøyet passerer 

gjennom nære farvann eller territorialfarvannet rundt norsk fastland på vei mellom de to 

utenlandske havnene, og uavhengig av fartøyets nasjonalitet og aktivitet underveis. 

 

Ordlyden i definisjonen av innenriks fart fører videre til at særdestinasjonene nevnt her 

(Svalbard, Jan Mayen, bilandene og innretninger på norsk kontinentalsokkel) ikke er en defi-

nisjon av norsk havn, men en særskilt regulering av begrepet innenriks fart. Dette innebærer 

at også fart mellom disse særskilte destinasjonene faller utenfor avgiftspliktens omfang. 

Eksempler på slik fart er fart mellom to innretninger på norsk sokkel, uavhengig av om 
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innretningene ligger i nære eller i fjerne farvann, fart mellom sokkelinnretninger og Sval-

bard, og fart mellom Svalbard og Jan Mayen. For flyttbare innretninger, er fart mellom to 

lokasjoner på sokkelen avgiftsmessig likestilt med fart mellom to sokkelinnretninger. 

 

Det følger av de nevnte presiseringene at også fart mellom utenlandsk havn og særdestina-

sjonene faller utenfor avgiftspliktens omfang. Dette gjelder for eksempel fart mellom uten-

landsk havn og innretning på norsk kontinentalsokkel, uavhengig av om innretningen ligger 

i nære eller i fjerne farvann, og fart mellom utenlandsk havn og Svalbard. 

 

Avgiftspliktens stedlige virkeområde for fartøy, slik det fremgår av § 3-19-2 første ledd, skal 

forstås i lys av nevnte presiseringer. 

 

Stedlig virkeområde for fartøy må sees i sammenheng med fritaket for direkte utenriks fart 

og fiske og fangst i fjerne farvann, jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a og b og 

saf. § 3-19-11 første og annet ledd (se punkt 11). Dette har blant annet den konsekvens at 

utslipp fra fartøy som går ut fra norsk havn og driver fiske eller fangst i fjerne farvann, om-

fattes av fritaket i § 3-19-11 annet ledd, selv om fartøyet deretter anløper havn på Svalbard. 

Fartøyet blir i dette tilfellet avgiftspliktig i samsvar med hva som er hovedformålet med den 

enkelte fart. 

 

4.1.5 Særlig om definisjon av ankomst til og avreise fra innretninger på norsk 

sokkel 

Som det fremgår over, omfatter avgiftsplikten blant annet utslipp fra fart mellom norsk fast-

landshavn og innretning på norsk sokkel (innenriks fart). Utslipp fra fart mellom to inn-

retninger er unntatt avgift. Avgiftsplikten for et fartøy som går fra norsk fastlandshavn til 

innretning, og videre derfra til ny innretning, opphører i det fartøyet ankommer den første 

innretningen. Avgiftsplikten inntrer igjen ved fartøyets avreise fra siste innretning, dersom 

fartøyet går tilbake til norsk fastlandshavn. 

 

Det er derfor nødvendig å definere tidspunktene for fartøyers ankomst til og avreise fra en 

innretning, for å beregne avgiften korrekt. Følgende skal legges til grunn: 

 

a. Forsynings-/supplyfartøy 

For forsynings-/supplyfartøy skal tidspunktet for lossing ved første innretning legges til 

grunn som tidspunkt for ankomst. Tidspunkt for avreise – retur til norsk fastlandshavn – vil 

være nettopp det tidspunktet fartøyet avgår fra siste innretning. 

 

Lossetidspunktet loggføres om bord, og avreisetidspunktet vil også være enkelt å loggføre, 

uavhengig av om fartøyet på forhånd vet hvor mange innretninger det totalt skal til på en 

gitt tur. 

 

b. Øvrige spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen, samt flyttbare innretninger 

For øvrige spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen, samt for flyttbare innretninger, 

skal det tidspunktet fartøyet/innretningen ankommer, respektivt forlater, den posisjonen 
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det/den er i på det tidspunktet dens/dets arbeid på sokkelen formelt sett anses å starte, 

legges til grunn som henholdsvis ankomst- og avreisetidspunkt. 

 

Med spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen menes skip som utfører spesielle 

tjenester i forhold til innretninger på kontinentalsokkelen, herunder forsyningsskip, standby-

fartøyer, dykkerfartøyer, brønnstimuleringsfartøyer og borefartøyer, jf. saf. § 4-4-3 fjerde 

ledd. Som det fremgår over, skal forsynings-/supplyfartøy i denne sammenhengen 

behandles annerledes enn øvrige spesialskip. 

 

For fartøy med mulighet for dynamisk posisjonering (DP), vil tidspunktet for når arbeidet på 

sokkelen anses å starte – ankomsttidspunktet – kunne fastsettes ved hjelp av dette, og legges 

til grunn for avgiftsberegningen. 

 

4.2 Luftfartøy 

Annet ledd presiserer avgiftspliktens stedlige virkeområde for luftfartøy. Luftfartøy er 

definert som fly og helikopter, jf. § 3-19-3 bokstav j. 

 

Avgiftsplikten gjelder i utgangspunktet utslipp fra alle luftfartøy som går mellom norske 

landingsplasser og mellom norsk landingsplass og innretning på norsk kontinentalsokkel. 

For fly gjelder avgiftsplikten kun ved avgang og landing (se punkt 9.3). For helikopter er 

utslipp fra hele farten omfattet av avgiftsplikten, ikke bare avgang og landing. 

 

Avgiftsplikten gjelder videre utslipp fra luftfartøy i fart mellom norsk landingsplass og 

landingsplass på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. For fly gjelder avgiftsplikten i disse 

tilfellene kun avgang og landing ved landingsplass på norsk fastland, ettersom utslipp fra 

avgang og landing ved landingsplass på Svalbard krever særskilt regulering. 

 

Med landingsplass menes landingsplass som nevnt i luftfartsloven § 7-5 første ledd, jf. saf. 

§ 3-19-3 bokstav i. Luftfartsloven § 7-5 første ledd lyder: For å anlegge, drive eller inneha 

landingsplass kreves konsesjon fra departementet. Dette innebærer at landingsplasser det 

ikke kreves konsesjon for, ikke omfattes av definisjonen av landingsplass i § 3-19-3 bokstav i. 

Fart mellom slike landingsplasser er derfor ikke omfattet av avgiftspliktens virkeområde. 

 

4.3 Kjøretøy, herunder jernbanekjøretøy 

Tredje ledd regulerer avgiftens stedlige virkeområde for utslipp fra kjøretøy, herunder jern-

banekjøretøy. Alt utslipp som skjer i Norge er i utgangspunktet omfattet av avgiftplikten. I 

praksis gjør innslagspunktet på 750 kW at ingen biler omfattes av avgiftsplikten. 

 

Begrepet jernbanekjøretøy omfatter alle innretninger som går på skinner. Den geografiske 

avgrensingen innebærer at det skal beregnes avgift for alt utslippet som finner sted på norsk 

område frem til grensen. 
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4.4 Andre utslippsenheter 

Fjerde ledd presiserer at utslipp fra andre utslippsenheter enn de som er nevnt i første til 

tredje ledd, herunder faste og flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet, er 

avgiftspliktig dersom utslippet skjer i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. 

 

For eksempel vil utslipp fra en flyttbar innretning som omfattes av avgiftsplikten etter 

§ 3-19-1 og som går for egen motorkraft fra norsk havn og ut til norsk sokkel for å drive virk-

somhet der, omfattes av § 3-19-2 første ledd for farten fra norsk havn og ut til norsk sokkel 

(som fartøy), og av § 3-19-2 fjerde ledd mens den driver petroleumsvirksomhet på sokkelen. 

 

5 Når avgiftsplikten oppstår 
(jf. saf. § 2-1 fjerde ledd og § 3-19-4) 

 

Avgiftsplikten oppstår ved utslipp av NOx og skal fastsettes i særavgiftsmeldingen. Sær-

avgiftsmeldingen skal leveres innen den 18. i måneden etter utløpet av det kvartal utslippet 

faktisk fant sted, jf. sktfvf. § 8-4-2 tredje ledd. Avgiften forfaller til betaling samme dag som 

det skal leveres særavgiftsmelding, jf. skattebetalingsloven § 10-40 annet ledd. 

 

6 Avgifts- og registreringspliktige virksomheter 
(jf. saf. § 5-1 bokstavene f og g, og § 5-2 bokstav c) 

 

Registreringspliktige virksomheter (avgiftssubjekter) for NOx-avgift, er eiere av NOx-

avgiftspliktige fartøy, luftfartøy, kjøretøy eller landbaserte energianlegg, jf. saf. § 5-1 bokstav 

f, og operatører for NOx-avgiftspliktige innretninger på norsk kontinentalsokkel, jf. § 5-1 

bokstav g. Registreringsplikten etter bokstav g omfatter også flyttbare innretninger som 

driver petroleumsvirksomhet på oppdrag for operatøren. 

 

For flyttbare innretninger innebærer reglene om registreringsplikt at innretningens eier er 

registreringspliktig for utslipp innretningen har mens den går for eget fremdriftsmaskineri – 

som fartøy –, mens operatøren er registreringspliktig for utslipp innretningen har mens den 

driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Virksomhetene skal registrere seg ved skatte-

kontoret, og skal i utgangspunktet følge de generelle bestemmelsene om avgiftsforvaltning i 

saf. kapittel 5. Registreringspliktige virksomheter er ansvarlige overfor Skatteetaten for 

innrapportering og innbetaling av avgiften. 

 

Virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp omfattes ikke av registreringsplikten. Eksem-

pler på dette er rederier med fartøy som kun går i direkte utenriks fart. Utenlandsk virksom-

het som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge (se punkt 7) omfattes ikke av 

registreringsplikten i § 5-1, men plikter å registrere seg ved representant i Norge, jf. saf. 

§ 3-19-13. I disse tilfellene er det representanten som er registreringspliktig. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-2
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7 Registreringsplikt – representant for utenlandsk 

virksomhet 
(jf. saf. § 3-19-13 og § 5-2 bokstav c) 

 

Utenlandsk eier av avgiftspliktige fartøy og luftfartøy som ikke har forretningssted eller 

hjemsted i Norge, pålegges ikke å registrere seg i Norge. Slike virksomheter skal betale avgift 

ved representant, for sin avgiftspliktige fart i Norge, jf. § 3-19-13 første ledd. Representanten 

er registreringspliktig, jf. saf. § 3-19-13 og § 5-2 bokstav c. 

 

Ved ankomst til Norge skal fører av utenlandsk fartøy og luftfartøy gjøre skattekontoret opp-

merksom på hvilken representant som skal betale avgiften, jf. § 3-19-13 annet ledd. Dersom 

fartøyet er omfattet av fritaket for miljøavtale med staten, skal tilslutningsnummer for 

tilslutning til NOx-fondet oppgis. 

 

Fartøys- og luftfartøyseier og representanten er solidarisk ansvarlige for avgiften, jf. § 3-19-13 

siste ledd. Representantens plikter og ansvar må imidlertid følge av et klart rettslig grunnlag, 

fortrinnsvis skriftlig avtale, mellom representant og vedkommende utenlandske eier. En 

representant kan for eksempel påta seg ansvar for all fart den utenlandske eier har i Norge, 

eventuelt kun for et begrenset antall fartøy og/eller i en begrenset periode. 

 

Verken agenter eller andre blir automatisk pålagt ansvar som representant for utenlandske 

eiere av avgiftspliktige fartøy. 

 

Det underliggende avtalegrunnlaget mellom representant og utenlandsk eier må oppbevares 

i representantens avgiftsregnskap, slik at Skatteetaten ved en eventuell kontroll kan kontrol-

lere at representanten har innberettet korrekt avgift i henhold til hva vedkommende har 

forpliktet seg til overfor den utenlandske eieren. 

 

Registrerte representanter har de samme rettigheter og plikter overfor Skatteetaten som 

andre registrerte virksomheter. 

 

8 Avgiftsgrunnlaget 
(jf. stortingsvedtaket § 1 og saf. § 3-19-5) 

 

Avgiften skal beregnes pr. kilogram NOx. 

 

9 Avgiftsberegning 
(jf. saf. § 3-19-6, § 3-19-8 og § 3-19-9) 

 

Avgiften skal beregnes av alt NOx-utslipp fra de enhetene som omfattes av avgiftsplikten. 

Reglene om avgiftsberegning er basert på en tredeling, der utgangspunktet er at avgiften 

skal beregnes på grunnlag av det faktiske NOx-utslippet. Er faktisk utslipp ikke kjent, 

beregnes avgiften på grunnlag av en kildespesifikk utslippsfaktor. Dersom verken faktisk 

utslipp eller kildespesifikk faktor er kjent, benyttes sjablongmessig fastsatte faktorer. 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-13
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-2
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_14
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-5
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-6
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-8
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-9
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9.1 Faktisk utslipp 

I henhold til § 3-19-6 første ledd skal avgiften som hovedregel beregnes på grunnlag av den 

enkelte utslippskildes faktiske NOx-utslipp. 

 

Dette gjelder for fartøy, landbasert virksomhet og virksomhet på norsk kontinentalsokkel. 

Faktisk utslipp kan bestemmes ved kontinuerlig måling eller ved annen beregningsmåte som 

gir eksakte utslippsdata. Prøvetaking, analyse og kalibrering av måleutstyr skal gjøres i hen-

hold til Norsk Standard (NS), eller annen internasjonal standard der Norsk Standard ikke 

finnes. For de virksomheter der faktisk utslipp er kjent, skal dette benyttes ved avgifts-

beregningen. 

 

Dersom det ved en kontroll fremkommer uregelmessigheter i tilknytning til måling eller be-

regning av faktisk utslipp, vil Skatteetaten i samråd med kompetent myndighet kunne 

underkjenne innrapportert mengde. 

 

9.2 Kildespesifikk utslippsfaktor 

Etter § 3-19-6 annet ledd første punktum beregnes avgiften på bakgrunn av en kildespesifikk 

utslippsfaktor i tilfeller der det faktiske utslippet ikke er kjent. Den kildespesifikke faktoren 

fastsettes særskilt for den enkelte utslippskilde, eller særskilt for en nærmere avgrenset krets 

av antatt like utslippskilder. Mengde forbrukt energivare benyttes i beregningsmetoden for å 

komme frem til avgiftspliktig mengde utslipp. 

 

Avgiftspliktige virksomheter kan søke de respektive kompetente myndigheter om å få fast-

satt kildespesifikk utslippsfaktor, jf. § 3-19-7. Kompetent myndighet kan gi nærmere 

retningslinjer for hvordan kildespesifikke faktorer skal fastsettes. 

 

For fartøy kjølstrukket eller med motor ombygget etter 1. januar 2000, vil kildespesifikk 

faktor i henhold til § 3-19-6 annet ledd kunne utarbeides basert på dataene i fartøyets EIAPP 

(Engine International Air Pollution Prevention)-sertifikat, med tilhørende NOx Technical File. 

EIAPP-sertifikatet viser at fartøyets motor tilfredsstiller IMOs (International Maritime 

Organization) utslippskrav. 

 

Ved beregning av avgift etter dette alternativet, skal den kildespesifikke faktoren multi-

pliseres med total mengde forbrukt drivstoff. 

 

9.3 Beregning av utslipp fra fly 

For fly skal avgiften beregnes i henhold til formelen i § 3-19-8 første ledd, jf. § 3-19-6 annet 

ledd annet punktum. Formelen ble laget av en arbeidsgruppe i ECAC (European Civil 

Aviation Conference), kalt ERLIG (Emission Related Landing Charges Investigation Group), og 

beregner NOx-utslipp fra fly innenfor landings- og avgangsfasen (LTO-fasen, under 3000 fot 

over bakken). 

 



14 

Utslippsverdien for et gitt luftfartøy fremkommer ved å multiplisere faktoren a med far-

tøyets antall motorer, som igjen multipliseres med fartøyets NOx-utslipp innenfor LTO-fasen 

(Σ). 

 

Det er mulig å hente data som er nødvendig for utslippsberegningen fra ICAO (International 

Civil Aviation Organization) sin utslippsdatabase for regulerte motorer (det vil si der motor-

data er basert på ICAOs standardiserte LTO-syklus), og fra FOI (Totalförsvarets forsknings-

institut) i Sverige, for motorer som ikke reguleres av ICAO. Innrapportering av data til 

ICAO- og FOI-databasene gjøres av blant annet motorprodusentene i de landene der ERLIG-

modellen brukes (blant annet Sverige, Sveits og Storbritannia). 

 

Dersom det ikke kan hentes relevante data fra tilgjengelige databaser, skal luftfartøyeier 

legge til grunn de faktorene som gjelder for motorer med høyeste kjente utslippsverdi, jf. 

§ 3-19-8 annet ledd. Dermed gis de avgiftspliktige et motiv for å skaffe til veie mest mulig 

korrekt dokumentasjon. 

 

9.4 Sjablongmessig fastsatt faktor 

§ 3-19-6 tredje ledd angir det siste alternativet for beregning av avgift. Alternativet gjelder 

dersom det faktiske NOx-utslippet ikke er kjent, og der det ikke foreligger kildespesifikk 

utslippsfaktor. Avgiften skal da beregnes på bakgrunn av en sjablong som multipliseres med 

mengde forbrukt energivare. For utslippskilder som ikke kan benytte tabellen må første eller 

annet alternativ for avgiftsberegning benyttes. 

 

De enkelte sjablongene følger av § 3-19-9, og gjelder for ulike utslippskilder og ulike 

energivarer. 

 

a. Motorer 

For motorer er faktorene differensiert etter maksimalt turtall, jf. § 3-19-9 første ledd. Det er 

satt faktorer for fire ulike turtallsgrupper, og det er motorens maksimale turtall som skal 

legges til grunn. Faktisk turtall under en enkeltreise har således ingen betydning. Faktorene 

ligger i øvre del av dette intervallet, for å gi incentiver til utslippsreduksjon. Det er antatt at 

turtallsgruppene kan benyttes for alle typer motorer. 

 

b. Kjeler 

Utslippsfaktorene for kjeler varierer avhengig av hvilken type energivare som benyttes, 

driftsbetingelser og type kjel. Med "konvertert kjel", jf. bokstavene i) og k), menes eksi-

sterende oljekjel med ny gassbrenner. 

 

c. Turbiner 

Utslippsfaktorene for turbiner er avhengig av hvilken type energivare som brukes, drifts-

betingelser og type turbin. 

 

d. Fakler 

Utslippsfaktorene for fakler er avhengig av gassammensetning og type fakkel. Betegnelsen 

Sm3 (standard kubikkmeter) innebærer at kubikkmeter skal relateres til standardbetingelser, 



15 

som er 15 °C og 1 atmosfære. Dette er den mest brukte internasjonale referansebetingelsen, 

og er helt nødvendig å benytte ved fastsettelsen av utslippet. Om denne ikke benyttes kan 

man ved å øke trykk og/eller senke temperatur redusere målt volum. 

 

e. Helikoptre 

På grunn av at motordata om helikoptre ikke finnes verken i ICAO- eller i FOI-databasene, 

og at det er vanskelig å fastsette en enkelt motoreffekt for helikoptre, beregnes NOx-utslipp 

fra helikoptre kun i henhold til en sjablongfaktor, som er på 6,67 kg NOx per tonn forbrukt 

energivare, jf. § 3-19-9 femte ledd. 

 

Faktoren er satt lik den faktoren som Statistisk sentralbyrå benytter ved beregning av utslipp 

fra helikopter for rapportering av NOx-utslipp i henhold til Gøteborgprotokollen. 

 

f. Jernbanekjøretøy 

For jernbanekjøretøy skal det legges til grunn et utslipp på 47 kg NOx pr. tonn forbrukt 

energivare, jf. § 3-19-9 sjette ledd. Denne faktoren er satt lik Statistisk sentralbyrås faktor for 

beregning av utslipp. 

 

10 Dokumentasjon for avgiftsberegning 
(jf. saf. § 3-19-10) 

 

Avgiftsberegningen må oppfylle de generelle bestemmelsene knyttet til hvilken informasjon 

som skal fremkomme av avgiftsregnskapet, jf. saf. § 5-8. Avgiftsregnskapet er utgangs-

punktet for Skatteetatens kontroll og må derfor innrettes på en slik måte at det er sporbart i 

ettertid. 

 

10.1 Faktisk utslipp 

Etter § 3-19-10 første ledd skal virksomheter som rapporterer og betaler avgift på grunnlag 

av faktisk utslipp, dokumentere beregningen. Eksempler på typer dokumentasjon etter dette 

alternativet er bekreftelse på at en måling på et fartøy er foretatt av et akkreditert klasse-

selskap, eller bekreftelse fra Sjøfartsdirektoratet på at faktisk utslipp fra fartøyet er fastsatt av 

en aktør som har kompetanse til dette. 

 

10.2 Kildespesifikk utslippsfaktor 

§ 3-19-10 annet ledd oppstiller krav om at det ved bruk av kildespesifikk utslippsfaktor skal 

dokumenteres at denne er fastsatt etter Norsk Standard (NS) eller tilsvarende internasjonal 

standard. 

 

Et eksempel på en internasjonal standard er det tidligere omtalte EIAPP-sertifikatet, med 

tilhørende NOx Technical File, som normalt utstedes for fartøy kjølstrukket etter 1. januar 

2000, og for eldre fartøy som har omarbeidet motor i henhold til IMOs NOx-krav. Doku-

mentasjon på at kildespesifikk faktor er fastsatt på bakgrunn av dataene i EIAPP-sertifikatet 

vil da være godkjent dokumentasjon for avgiftsberegning etter dette alternativet. 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-10
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Dersom verken Norsk Standard eller internasjonal standard kan benyttes som dokumenta-

sjon, skal kompetent myndighet verifisere benyttet faktor i henhold til myndighetens egne 

retningslinjer. 

 

a. Motorer 

§ 3-19-10 tredje ledd oppstiller dokumentasjonskrav for motorer hvor turtallet legges til 

grunn. I utgangspunktet skal motorens turtall bekreftes med sertifikat, men også annen 

dokumentasjon, som for eksempel bekreftelse fra produsent, kan legges til grunn dersom det 

er tilstrekkelig sannsynliggjort at bekreftelsen gir uttrykk for det reelle forhold. 

 

b. Lav-NOx-turbiner 

§ 3-19-10 femte ledd angir at beregning av utslipp fra lav-NOx-turbiner skal dokumenteres 

med sertifikat fra produsent, eller annen dokumentasjon som er verifisert av kompetent 

myndighet, som viser at turbinen er en lav-NOx-turbin. 

 

11 Avgiftsfritak – direkte utenriks fart, fiske og fangst i 

fjerne farvann 
(jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a, b og c og saf. § 3-19-11) 

 

11.1 Direkte utenriks fart 

Stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a og c og saf. § 3-19-11 første ledd fastslår fritak for 

utslipp fra fartøy som går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn, og luftfartøy som 

går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk landingsplass. Bakgrunnen for avgiftsfritaket 

er at utslippsregnskapet som ligger til grunn for Gøteborgprotokollen ikke omfatter slike 

utslipp. Dersom vilkårene for fritaket er oppfylt, er utslipp fra hele farten fritatt for avgift. 

 

Det er en forutsetning for fritaket at det er tale om direkte fart. Direkte fart er definert i 

§ 3-19-3 bokstav g. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt for et luftfartøy, vil være enkelt å slå 

fast. Dersom luftfartøyet tar av fra norsk landingsplass, mellomlander på annen norsk 

landingsplass for så å fly til utenlandsk landingsplass, vil farten mellom de norske landings-

plassene være omfattet av avgiftsplikten, mens farten fra norsk til utenlandsk landingsplass 

vil være fritatt for avgift. Se § 3-19-2 annet ledd om hvilke deler av flygningen som omfattes 

av avgiftsplikten. 

 

De samme prinsippene gjelder for fartøy. Alle eventuelle utslipp fra mellomanløp til norsk 

havn vil være omfattet av avgiftsplikten, mens utslipp fra farten som går fra siste norske 

havn til utenlandsk havn vil være fritatt for avgift. 

 

Imidlertid vil et fartøy som i utgangspunktet går i direkte utenriks fart, men som underveis 

går inn til norsk havn for å ta om bord eller sette av los, likevel anses å gå i direkte utenriks 

fart. Mellomanløpet i norsk havn vil med andre ord i disse tilfellene ikke omfattes av avgifts-

plikten. Dette er begrunnet i sikkerhetshensyn, da det etter det opplyste er flere fartøy som 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_14
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-11
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benytter los enn de som har plikt til dette. Det har ikke vært tilsiktet av losvirksomhet skal få 

avgiftsmessige konsekvenser. 

 

Et fartøy anses ikke å være i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn dersom fartøyet 

driver fiske, fangst eller annen virksomhet i løpet av farten. Annen virksomhet omfatter 

annen virksomhet fartøyet driver utover ordinær fart ut av eller inn i beskatningsområdet. I 

vurderingen av om et fartøy er i ordinær fart er formålet med farten et sentralt moment. Når 

formålet for eksempel er ren gods- eller passasjertransport fra havn A til havn B, vil det være 

tale om ordinær fart. Der farten i tillegg har et annet formål, som f.eks. sightseeing, forskning 

eller seismiske undersøkelser, vil det ikke lenger være tale om ordinær fart. Fartøyet vil i 

slike tilfeller drive annen virksomhet underveis, og vilkåret for fritak er ikke oppfylt. 

 

Kravet til annen virksomhet er ikke knyttet til fartøyets fysiske bevegelse. Et fartøy i fart 

mellom norsk og utenlandsk havn som må ankre opp i påvente av havneanløp er derfor 

fremdeles i direkte fart, dersom formålet med farten er en ordinær transport av f.eks. gods 

eller personer. Det samme gjelder der fartøy får levert proviant, bunkers, medisiner, perso-

nell eller annet mens det ligger oppankret i påvente av havneanløp. Det avgjørende er at 

slike leveranser er en del av eller nødvendige for fartøyets ordinære fart mellom den norske 

og den utenlandske havnen. 

 

Avgiftsplikten omfatter som nevnt ikke utslipp fra fart mellom to utenlandske havner, fart 

mellom særdestinasjonene nevnt i definisjonen av innenriks fart, eller mellom utenlandsk 

havn og særdestinasjonene. Dette gjelder både for norskregistrerte og utenlandske fartøy, og 

uavhengig av fartøyets aktivitet underveis (se punkt 4.1 om avgiftspliktens stedlige virke-

område). 

 

Som det fremgår av punkt 4.1.1 over, omfatter fritaket for direkte utenriks fart også det ut-

slippet fartøyet har i norsk havn etter å ha ankommet fra den utenlandske havnen, dersom 

utslippet har en naturlig tilknytning til farten fra den utenlandske havnen. Dette vil gjelde 

ved for eksempel laste- eller losseoperasjoner, eller av- eller påstigning av personer i 

tilknytning til farten, uavhengig av hvor lang tid disse operasjonene tar. Utslipp i havn ved 

planlagt landligge, som verfts- eller verkstedopphold, eller ved andre havneopphold uten 

tilknytning til farten fra den utenlandske havnen, faller utenfor fritaket. Dette utslippet er 

avgiftspliktig i henhold til § 3-19-2 første ledd bokstav a, som utslipp fra fart innenfor norsk 

territorialfarvann. 

 

11.2 Fiske og fangst i fjerne farvann 

Stortingsvedtaket § 2 første ledd b og saf. § 3-19-11 annet ledd gir fritak for utslipp fra fartøy 

som driver fiske og fangst i fjerne farvann. Begrepet fjerne farvann er definert i § 3-19-3 

bokstav f som havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil 

eller mer. Det er bare det utslippet som skjer utenfor denne grensen som er fritatt for avgift. 

Utslipp som skjer innenfor grensen er omfattet av avgiftsplikten. Fritaket gjelder også 

dersom farten samtidig anses som innenriks fart, jf. § 3-19-2 første ledd bokstav b. 
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Regelverket skal forstås slik at utslipp fra fartøy som går ut fra norsk havn og driver fiske 

eller fangst i fjerne farvann, omfattes av fritaket i § 3-19-11 annet ledd, selv om fartøyet 

deretter anløper havn på Svalbard. Fartøyet skal i dette tilfellet betale avgift kun for farten 

fra norsk havn og frem til grensen for fjerne farvann (se også punkt 4.1). 

 

11.3 Vilkår for fritak 

§ 3-19-11 tredje ledd oppstiller som vilkår for fritak at det kan fremlegges relevant doku-

mentasjon, jf. også den generelle bestemmelsen i saf. § 2-8. Relevant dokumentasjon vil være 

oppfylt ved kopi av loggbok eller lignende som viser fartøyets navn, nasjonalitet, bestem-

melsessted og mengde forbrukt energivare til henholdsvis avgiftspliktig og avgiftsfri bruk. 

 

11.4 Gjennomføring av fritak 

§ 3-19-11 fjerde ledd angir hvordan fritaket skal føres i særavgiftsmeldingen. Virksomheter 

som har både avgiftspliktige og avgiftsfrie utslipp, skal føre den totale mengden utslipp i 

meldingen. Avgiftsfrie utslipp føres uten avgift, det vil si med 0-sats. 

 

12 Avgiftsfritak – utslippsenheter omfattet av miljøavtale 

med staten 
(jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav d og saf. § 3-19-12) 

 

Det gis fritak for avgift på utslipp av NOx fra utslippsenheter som omfattes av miljøavtale 

med staten om reduksjon av NOx -utslipp. Den første miljøavtalen ble inngått 14. mai 2008 

mellom staten v/ Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner, og utløp 31. 

desember 2010. Den andre avtalen trådte i kraft 19. mai 2011, og gjaldt til og med 2017. 

Nåværende avtale, for perioden 2018 – 2025, ble inngått 25. mai 2017. For nærmere 

informasjon om miljøavtalen viser vi til NOx-fondets nettsider. 

 

Vilkårene for fritaket for miljøavtale med staten reguleres av saf. § 3-19-12. Avgiftsfritaket 

gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til miljøavtalen, jf. § 3-19-12 annet ledd. Tids-

punktet for tilslutning er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra NOx-fondet. Grunnlaget 

for fritak skal dokumenteres ved tilslutningsbeviset med vedlegg, og NOx-fondet skal over-

sende kopi av dette til skattekontoret, jf. § 3-19-12 femte ledd. 

 

Virksomhetenes enkelte utslippsenheter må spesifikt være tilsluttet avtalen for å omfattes av 

avgiftsfritaket. Det er ikke tilstrekkelig at bare virksomheten som sådan er tilsluttet, dersom 

det ikke samtidig fremgår hvilke konkrete enheter som inngår. Dette fremgår av ordlyden i 

§ 3-19-12 første ledd: "Utslipp fra enheter som er omfattet av «Miljøavtale om reduksjon av 

NOx-utslipp (…)" (vår understrekning). Det er altså enheten som sådan fritaket gjelder for, 

og som derfor må være klart identifisert. Dette er og lagt til grunn i tilslutningserklæringen 

til miljøavtalen, der følgende fremgår i Del I, punkt 1: 

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_14
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-12
http://www.nho.no/nox
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"Enheter med NOx-utslipp (f.eks. skip, rigger, installasjoner omfattet av utvinnings-

tillatelse på sokkelen, lokomotiv, fly, helikopter, industrianlegg) som tilhører virk-

somheten må registreres hos NOx-fondet med identitetsnavn på enheten og relevant 

registreringsnummer for at virksomheten skal ha rett til avgiftsfritak for disse en-

hetene. 

 

Eventuelle endringer i virksomhetens portefølje av enheter må registreres hos NOx-

fondet fortløpende." 

 

Ved eventuelt tilbakekall av tilslutningsbevis skal NOx-fondet umiddelbart gi skattekontoret 

melding om dette, jf. § 3-19-12 sjette ledd. 

 

For virksomheter tilsluttet avtalen innen 1. juli 2018, gjelder avgiftsfritaket fra 1. januar 2018, 

jf. § 3-19-12 annet ledd, for de utslippsenhetene den enkelte virksomhet har oppgitt at skal 

omfattes. Skattekontoret refunderer etter søknad avgift innbetalt for perioden 1. januar til og 

med 30. juni 2018. En refusjonsberettiget virksomhet må med andre ord selv søke skatte-

kontoret om refusjon. Kopi av tilslutningsbevis må vedlegges som dokumentasjon, samt 

hvilke utslippsenheter som er tilsluttet. 

 

Avgiftsfritaket gis på vilkår av at Miljødirektoratet godkjenner gjennomføringen av miljø-

forpliktelsene for den enkelte periode, jf. § 3-19-12 tredje ledd, første punktum. I de tilfeller 

Miljødirektoratet ikke godkjenner gjennomføring av miljøforpliktelsene for en periode, skal 

avgift som det er gitt fritak for rapporteres og betales innen 18. juli påfølgende år etter den 

aktuelle perioden, jf. tredje ledd, annet puntum. Av avgift som ikke blir betalt innen 

betalingsfristen, skal det svares renter etter skattebetalingsloven § 11-1. Satsen for avgift som 

skal betales etter tredje ledd, beregnes etter følgende formel: 

 

 Sats = 15 * X * Y 

 

der X er den prosentvise overskridelsen av miljøforpliktelsen for en periode, og Y er avgifts-

satsen i Stortingets vedtak. Skattedirektoratet kan fastsette forskrift om satsen, jf. § 3-19-12 

fjerde ledd. 

 

Virksomheter omfattet av miljøavtalefritaket skal fortsatt levere kvartalsvise særavgifts-

meldinger, der avgiftspliktig mengde NOx-utslipp fremkommer, jf. sktfvf. § 8-4-2 tredje 

ledd. Avgiftsbeløpet for avgiftspliktige enheter omfattet av fritaket skal imidlertid føres som 

0, jf. sktfvl. § 8-4 tredje ledd. Eventuelle endringer av virksomhetens organisatoriske og 

andre forhold nevnt i sktfvl. § 8-14 av betydning for avgiften skal meldes til skattekontoret 

på vanlig måte, jf. sktfvl. § 8-12 annet ledd. 
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13 Lempning av fastsatt avgift og dispensasjon fra 

avgiftsplikten 
(jf. sktfvl. § 9-9 og stortingsvedtaket § 4) 

 

Fastsatt avgift skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller gjennom 

tvangsinnkreving. Skattemyndighetene kan likevel gi utsettelse med betaling av et krav eller 

sette ned et krav helt eller delvis (lempning) hvis det av særlige grunner knyttet til fast-

settingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet, jf. sktfvl. § 9-9. Bestemmelsen skal 

dekke tilfeller hvor regelverket i det spesielle enkelttilfellet gir en utilsiktet virkning. Vil-

kårene for lempning er strenge og lempningsadgangen er som følge av dette snever. Hvert 

tilfelle må vurderes konkret. Vurderingen er knyttet til de utilsiktede virkningene av regel-

verket, og ikke til forhold ved den avgiftspliktiges situasjon. Økonomiske, sosiale, helse-

messige eller lignende forhold skal følgelig ikke tillegges vekt ved vurderingen. Dette er 

også lagt til grunn i fast praksis. Du kan lese mer om dette i Skatteforvaltningshåndboken. 

 

Lempning etter sktfvl. § 9-9 kommer som hovedregel bare til anvendelse etter at et avgifts-

krav er fastsatt. Dispensasjonsbestemmelsene i stortingsvedtakene kan benyttes i saker der 

det søkes om dispensasjon i forkant av fastsettingen. Vilkår og vurderingstema er i hovedsak 

de samme som etter sktfvl. § 9-9. 

 

14 Registreringssted 
(jf. saf. § 5-4) 

 

Registrering skal skje ved skattekontoret. 

 

15 Skattleggingsperiode 
(jf. sktfvf. § 8-4-2 første ledd) 

 

Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal sende skattemelding via Altinn innen den 18. i 

måneden etter utløpet av det kvartal utslippet fant sted, jf. sktfvf. § 8-4-2 tredje ledd. 

 

16 Avgiftsregnskap 
(jf. saf § 5-8) 

 

Kravene til regnskap i saf. § 5-8 må leses i sammenheng med særavgiftsforskriftens krav til 

dokumentasjon for fritak, jf. den generelle bestemmelsen i saf. § 2-8, samt de øvrige kravene 

til dokumentasjon i forskriften. 

 

17 Betaling, renteberegning, beløpsgrenser og 

sikkerhetsstillelse 
Skattebetalingsloven (heretter "sktbl") og Skattebetalingsforskriften (heretter "sktbf") inne-

holder bl.a. regler om forfall, betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse. 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§9-9
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_14
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-4
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-8
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17.1 Forfall og betaling 

(jf. sktbl. kapittel 9 og 10 med tilhørende forskrifter) 

 

Sktbl. kapittel 9 har regler om betalingsmåter og hva som anses som rettidig betaling. 

Betaling omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 9. 

 

Sktbl. kapittel 10 har regler om forfall. Forfall omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 

10. 

 

17.2 Renteberegning 

(jf. sktbl. kapittel 11 og sktbf. kapittel 11) 

 

I skattebetalingsloven hjemles fire rentetyper: forsinkelsesrente, jf. sktbl. § 11-1, etterbe-

regningsrente (avsavnsrente) jf. sktbl. § 11-2, rente ved forsinket utbetaling, jf. sktbl. § 11-3 og 

rente ved utbetaling etter endringsvedtak og egenfastsetting (avsavnsrente), jf. sktbl. § 11-4. 

Renter omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 11. 

 

17.3 Beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling 

(jf. sktbl. § 10-4 og sktbf. §§ 10-4-1 første ledd bokstav b og annet ledd samt 10-4-2, 10-4-3 og 10-4-4) 

 

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrenser omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 10-4. 

 

17.4 Sikkerhetsstillelse 

(jf. sktbl. § 14-21 annet ledd og sktbf. § 14-21-2) 

 

Sktbl. § 14-21 annet ledd angir at skattekontoret ved registrering eller senere, kan kreve at 

virksomheten stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Sikkerhetsstillelse omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 14-21. 

 

18 Avgiftskoder og utfylling av skattemelding for 

særavgifter (RF-1347) 
(jf. sktfvl. § 8-4 og sktfvf. §§ 8-4-1 til 8-4-2) 

 

Ved deklarering av avgift på utslipp av NOx skal det på særavgiftsmeldingen benyttes 

følgende avgiftstyper og avgiftsgrupper: 

 

  

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/kapittel_3-1
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/kapittel_3-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-9/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/kapittel_3-3
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/kapittel_3-3-1
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-11/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§10-4
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-2
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-3
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-4
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/M-10-4/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§14-21
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§14-21-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-14/M-14-21/
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§8-4
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
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Type  Gruppe Avgift Avgiftsomfang  Enhet  Sats i 

kroner  

NX  100  Utslipp fra fiske og fangst kg 22,69 

 200  Utslipp fra skipsfart kg 22,69 

 210  Utslipp fra luftfart  kg 22,69 

 220  Utslipp fra jernbanedrift kg 22,69 

 300  Utslipp fra industri og bergverk kg 22,69 

 900  Utslipp fra annen type virksomhet  kg 22,69 

NO 100  Utslipp fra petroleumsvirksomhet kg 22,69 

 

Tilleggskoder 

Avgiftsfritak skal også fremgå av særavgiftsmeldingen, men med en tilleggskode fra 00 til 

99. For nitrogenoksider (NOx) er det følgende tilleggskoder: 

22 Utslipp fra fart mellom norsk og utenlandsk havn eller lufthavn (gjelder ikke NX 220 

og 300), 

23 Utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann (gjelder ikke NX 210, 

220 og 300), 

35 Fritak for virksomheter med miljøavtale med staten 

 

Alle de nevnte kodene er fritakskoder. Disse skal oppgis i særavgiftsmeldingen med riktige 

avgiftstyper, avgiftsgrupper og antall enheter, men det skal ikke beregnes avgift. Det gjøres 

oppmerksom på at enkelte fritak bare gis etter søknad til skattekontoret og kan ikke føres på 

den terminvise meldingen med tilleggskode. 

 

Annet om utfylling av særavgiftsmeldingen 

Ved utfylling av særavgiftsmeldingen skal alle bevegelser i tilknytning til virksomhetens 

avgiftspliktige utslipp synliggjøres. Nettoføring, hvor kun avgiftsbeløpet som skal betales 

fremkommer, skal ikke skje. 

 

19 ELSÆR 2.0 – elektronisk levering av 

særavgiftsmeldinger 
Skattemelding for særavgifter skal leveres elektronisk. Innlogging gjøres gjennom Altinn, og 

tilgang til tjenesten krever innlogging med minimum sikkerhetsnivå 3. I tillegg må den som 

skal levere særavgiftsmeldingen ha en av følgende roller: 

 regnskapsmedarbeider 

 regnskapsfører uten signeringsrett 

 regnskapsfører med signeringsrett 

 kontaktperson NUF 

 norsk representant for utenlandsk enhet 

 

Daglig leder eller andre med denne rollen kan delegere denne rollen til aktuelle ansatte. For 

utfyllende informasjon om delegering av rettigheter i Altinn, kontakt Altinn brukerservice, 

eller se Altinn.no. 

 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg
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Vi viser for øvrig til brukermanual for elektronisk rapportering av særavgiftsmeldinger, som 

er tilgjengelig ved innlogging på Altinn. 

 

20 Oversikt over endringer i årsrundskrivet 

20.1 Endringer 1. januar 2020 

20.1.1 Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx 

 § 1: satsen endret 

 

20.1.2 Skattedirektoratets kommentarer 

 Nytt punkt 1 om Skattedirektoratets kommentarer og om NOx-avgiften; øvrige 

punkter omnummerert 

 Punkt 17 om betaling, renteberegning, beløpsgrenser og sikkerhetsstillelse endret 

 

20.2 Endringer 1. juli 2020 

20.2.1 Skattedirektoratets kommentarer 

 Redaksjonelle endringer 
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