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Stortingets vedtak om vektårsavgift 2017 

Fastsatt av Stortinget 17. desember 2016, for budsjetterminen 2017 

 

§ 1. Fra 1. januar 2017 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter 

vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på 

innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i 

tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.  
 

1. Vektgradert årsavgift  

Motorkjøretøy  

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring 

(kr) 

Annet 

fjæringssystem 

(kr) 

eller flere aksler   

7 500–11 999 457 457 

2 aksler   

12 000–12 999 457 819 

13 000–13 999 819 1 463 

14 000–14 999 1 463 1 870 

15 000 og over 1 870 3 655 

3 aksler   

12 000–14 999 457 457 

15 000–16 999 819 1 087 

17 000–18 999 1 087 1 754 

19 000–20 999 1 754 2 137 

21 000–22 999 2 137 3 046 

23 000 og over 3 046 4 482 

Minst 4 aksler   
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12 000-24 999 2 137 2 161 

25 000–26 999 2 161 3 117 

27 000–28 999 3 117 4 679 

29 000 og over 4 679 6 722 

 

Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog  

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring 

(kr) 

Annet 

fjæringssystem 

(kr) 

2 + 1 aksler   

7 500–13 999 457 457 

14 000–15 999 457 457 

16 000–17 999 457 620 

18 000–19 999 620 828 

20 000–21 999 828 1 331 

22 000–22 999 1 331 1 588 

23 000–24 999 1 588 2 500 

25 000–27 999 2 500 4 034 

28 000 og over 4 034 6 741 

2 + 2 aksler   

16 000–24 999 807 1 271 

25 000–25 999 1 271 1 798 

26 000–27 999 1 798 2 430 

28 000–28 999 2 430 2 839 

29 000–30 999 2 839 4 367 
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31 000–32 999 4 367 5 883 

33 000 og over 5 883 8 693 

2 + minst 3 aksler   

16 000–37 999 4 773 6 467 

38 000–40 000 6 467 8 625 

over 40 000 8 625 11 550 

Minst 3 + 1 aksler   

16 000–24 999 807 1 271 

25 000–25 999 1 271 1 798 

26 000–27 999 1 798 2 430 

28 000–28 999 2 430 2 839 

29 000–30 999 2 839 4 367 

31 000–32 999 4 367 5 883 

33 000 og over 5 883 8 693 

Minst 3 + 2 aksler   

16 000–37 999 4 273 5 756 

38 000–40 000 5 756 7 784 

over 40 000 7 784 11 294 

Minst 3 + minst 3 aksler   

16 000–37 999 2 628 3 084 

38 000–40 000 3 084 4 377 

over 40 000 4 377 6 700 
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2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy  

 Avgasskravnivå 

(EURO) 

Vektklasser 

(kg) 

Ingen (kr) I (kr) II (kr) III (kr) IV (kr) V (kr) VI eller 

strengere 

0-utslipp (kr) 

7 500–11 999 5 853 3 253 2 276 1 386 729 456 114 0 

12 000–19 999 9 603 5 337 3 731 2 276 1 202 745 187 0 

20 000 og over 17 075 9 781 6 937 4 169 2 201 1 368 343 0 

 

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten. 

 

§ 2. Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæringssystemer som kan likestilles 

med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til 

dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå. 

Departementet kan gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg 

at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved beregning 

av avgiften. 

 

§ 3. Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift for utenlandsregistrerte 

kjøretøy etter antall døgn de befinner seg i Norge (døgnavgift), herunder fastsette 

høyere døgnavgift for kjøretøy som er registrert i et land som krever høyere 

bruksavgifter av norske kjøretøy enn av dette lands kjøretøy, samt treffe gjensidige 

avtaler med andre land om fritak for eller nedsettelse av døgnavgiften. 

 

§ 4. Avgiftsgrunnlaget er den vekt som er oppgitt som tillatt totalvekt i 

motorvognregisteret. For semitrailere er avgiftsgrunnlaget den del av totalvekten 

som faller på semitrailerens aksler. Hvis kjøretøyets totalvekt ikke går fram av 

vognkortet, settes totalvekten til summen av kjøretøyets egenvekt og tillatt 

(registrert) lasteevne. 

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften, herunder at 

avgiftsgrunnlaget skal settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt. 
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§ 5. Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift: 

a) traktorer, 

b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn, 

c) motorredskaper, 

d) kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere, 

e) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane 

(kombinert godstransport), 

f) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller 

personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er 

forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som 

deltar i Partnerskap for fred. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for 

fritak. 

 

§ 6. Departementet kan gi forskrift om utskriving av avgiften i flere terminer og om 

forholdsmessig beregning av avgiften ved avregistrering, vraking og omregistrering. 

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift basert på en dagsats på to 

pst. av full vektårsavgift med et fastsatt minstebeløp. 

 

§ 7. Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av 

departementet. 

 

§ 8. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller 

eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i 

det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning. 
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Lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende 

motorkjøretøyer og båter av (motorkjøretøy- og 

båtavgiftsloven) 

Sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 34, ikr 17 juni 2016 og ved lov 27 mai 2016 nr. 14 , ikr. 1 jan 2017.  

Lovens tittel endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, 17 juni 2016 nr. 34. - Jf. lover 19 mai 1933 nr. 11, 18 juni 1965 nr. 4 

§ 8. - Jf. tidligere midl. lov 18 juli 1917 nr. 1 kap 1. 

 

§ 1. For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, 

tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler om 

beregning og kontroll. 

 

Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motorkjøretøyer gjelder også tilhengere til 

motorkjøretøyer. 

 

Kongen kan påby at motorkjøretøyer og båter forsynes med måleapparater, 

telleapparater, avgiftsmerker o.l. som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av 

avgiften. Kongen gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av slikt 

utstyr. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av utstyret dekkes av 

vedkommende eier. 
0 Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, 14 apr 2000 nr. 25, 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 

nr. 1616). 

 

§ 2. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 

§ 3. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 

§ 4. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 

§ 5. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 

§ 5a. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 

§ 6. For avgift og renter på motorkjøretøyer eller båter eller i samband med bruk av 

motorkjøretøy eller båt som omfattes av denne lov, er eieren ansvarlig. 

 

For avgift som oppstår ved førstegangsregistrering her i landet er likevel den som 

melder kjøretøyet til registrering ansvarlig for avgiften. Departementet kan i forskrift gi 

utfyllende bestemmelser om dette. 
0 Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 5, 6 apr 2001 nr. 11 (ikr. 1 apr 2001), 17 juni 

2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 

nr. 531). 

 

  



9 

 

§ 7. Kongen gir nærmere bestemmelser om plikt for 

a. vedkommende registreringsmyndighet til å gi oppgaver over registrerte 

motorkjøretøyer og båter i distriktet 

b. importører og forhandlere og forsikringsselskaper til å gi oppgaver over eierforhold og 

type av båt og motor - spesifikasjoner av båt og motor - herunder pris på båt og motor, 

eventuelt forsikringssum - vedrørende samtlige båter og båtmotorer som er forhandlet 

eller forsikret, 

til vedkommende avgiftsmyndighet for etablering og vedlikehold av register og for 

utskrivning av avgiften. 
0 Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 6, 24 apr 1981 nr. 9, 26 mars 1999 nr. 14 (ikr. 

1 jan 2000), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 

iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 8. Hvis bruk av motorkjøretøy eller båt ved offentlig tiltak hindres eller vesentlig 

innskrenkes, kan vedkommende departement helt eller delvis frafalle avgift for den tid 

hindringen eller innskrenkingen gjelder. 
0 Endret ved lov 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 7. 

 

§ 9. For motorkjøretøy eller båt som er solgt med forbehold om eiendomsrett for selgeren, 

regnes kjøperen som eier med hensyn til bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 
0 Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 8, 21 juni 1985 nr. 82. 

 

§ 10. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 

§ 11. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 
0 Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 9, 9 mai 2008 nr. 16, endret 

paragrafnummer fra § 10. 

1 Fra 1 juli 1959 iflg. res. 19 juni 1959. 
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Forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift 

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter 

vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak. 

Endringer: Endret ved forskrifter 13 feb 2001 nr. 131, 18 juni 2001 nr. 697, 25 nov 2003 nr. 1394, 12 des 2003 nr. 

1534, 19 des 2003 nr. 1759, 14 april 2004 nr. 619, 10 des 2004 nr. 1601, 16 des 2004 nr. 1706, 21 des 2007 nr. 1775, 2 

feb 2009 nr. 104, 10 des 2012 nr. 1198, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1639 som endret ved forskrift 17 des 

2015 nr. 1707, 9 des 2016 nr. 1535. 

I. Innledende bestemmelser 

§ 1. Virkeområde - omfang 

Denne forskrift fastsetter bestemmelser om beregning og utskriving av avgift for 

kjøretøy som er avgiftspliktig i henhold til Stortingets vedtak om vektårsavgift, og 

om kontroll av avgiftspliktige kjøretøy. 
0 Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004). 

 

§ 2. Fakturering av avgift 

Skattekontoret beregner og skriver ut avgiften i to terminer pr. år for 

avgiftspliktige kjøretøy som pr. 1. januar og 1. juli står registrert i Statens vegvesens 

motorvognregister. Faktura sendes registrert eier på papir, eller elektronisk dersom 

eier har tilrettelagt for dette innen henholdsvis 30. desember og 30. juni. 

For kjøretøy som ikke står registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar og 1. juli, 

men kommer til registrering, oppstår avgiftsplikten ved registreringen. Når 

skattekontoret mottar melding om slik registrering skal skattekontoret beregne og 

skrive ut avgiften og faktura sendes registrert eier. Det skal i slike tilfeller skrives ut 

en forholdsmessig avgift beregnet pr. påbegynt måned og måneder fram til 

terminens avslutning. 
0 Endret ved forskrifter 13 feb 2001 nr. 131 (i kraft 1 mars 2001), 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 

2004), 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 

nr. 1639 som endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2016). 

II. Vektgradert årsavgift 

§ 3. Grunnlag for avgiftsberegningen 

For motorkjøretøyer og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) skal det betales 

vektgradert årsavgift på bakgrunn av kjøretøyets akselantall, fjæringssystem og 

registrerte tillatte totalvekt etter de satser som fremgår av Stortingets vedtak om 

vektårsavgift. 

Fjæringssystemer som imøtekommer krav fastsatt i Rdir. 1996/53/EF Bilag II 

anses som likestilt med luftfjæring etter Stortingets avgiftsvedtak. 
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For motorkjøretøy som skal trekke forskjellige tilhengere skal satsen for den 

kombinasjon av kjøretøy som gir høyest avgift benyttes, likevel minst satsen for 

samme motorkjøretøy uten at det benyttes som kombinasjon av kjøretøy. 
0 Endret ved forskrift 18 juni 2001 nr. 697 (i kraft 1 juli 2001). 

 

§ 4. Nedregistrering  

1. Avgiftsmessig nedregistrering 

Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt 

dersom eieren ved skriftlig henvendelse til Regionvegkontoret ber om dette. 

Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan ikke settes lavere enn minimumsgrensen for 

avgiftsplikt. 

Redusert avgiftsgrunnlag kan senere økes, men kan da ikke på nytt reduseres så 

lenge kjøretøyet er registrert på samme eier. 

Dersom kjøretøyet brukes med aktuell totalvekt som overskrider det reduserte 

avgiftsgrunnlaget med 10 pst. eller mer, bortfaller adgangen til redusert 

avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget settes da opp til kjøretøyets tillatte totalvekt. Det 

kan på nytt ikke reduseres med mindre kjøretøyet skifter eier.  

2. Teknisk nedregistrering 

Med teknisk nedregistrering menes i avgiftsmessig forstand at det foretas fysiske 

inngrep i kjøretøyet som reduserer kjøretøyets faktiske tillatte totalvekt. Slik teknisk 

endring må godkjennes av fabrikanten og Regionvegkontoret. 

Medfører en slik endring at tillatt totalvekt blir lavere enn grensen for 

vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak for vektårsavgiften fra den termin endringen 

skjer. I stedet skal det beregnes årsavgift etter reglene i Stortingets vedtak om 

årsavgift § 3. Det betyr at det skal beregnes full årsavgift dersom endringen skjer i 

første halvår, og halv årsavgift ved endring i annet halvår. 

Fritak gis etter søknad til skattekontoret. 
0 Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 14 april 2004 nr. 619, 21 des 2007 nr. 

1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016). 

 

§ 5. Endring av avgiftsgrunnlag 

Et kjøretøy kan endre avgiftsgruppe til en høyere avgiftsgruppe i løpet av 

terminen. I slike tilfeller skal tilleggsavgiften beregnes som for nyregistrerte kjøretøy. 

Skattekontoret foretar beregning og utskriving av avgiften. Faktura sendes registrert 

eier. 

Dersom et kjøretøy i løpet av terminen endrer avgiftsgruppe til en lavere 

vektårsavgiftsgruppe, får dette ingen avgiftsmessig betydning før 

avgiftsutskrivingen for påfølgende termin. Ved en slik endring må melding gis 

Regionvegkontoret i løpet av de siste 20 dagene før ny termin. 
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Ved endring av avgiftsgruppe, skal nytt vognkort utstedes. 
0 Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 

2004), 14 april 2004 nr. 619, 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016). 

 

§ 6.Tilleggsberegning ved overtredelse av registreringsplikt 

Dersom kjøretøy urettmessig trekker tilhenger som medfører at kombinasjonen 

kommer i en avgiftskode med høyere avgift, skal det betales tilleggsavgift. Tillegget 

skal utgjøre differansen i avgift mellom den kombinasjonen som er registrert og den 

kombinasjonen som urettmessig er benyttet. Avgift beregnes i slike tilfeller for hele 

terminens lengde. 

Skattekontoret foretar beregning og utskriving av avgiften. 
0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 14 april 2004 nr. 619, 15 des 2015 nr. 

1639 (i kraft 1 jan 2016). 

 

§ 7. Korttidsbruk av tilhenger 

For kjøretøy som for en kortere periode skal trekke tilhenger, eller trekke 

tilhenger som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under en avgiftskode 

med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, kan skattekontoret gi 

tillatelse til slik kjøring uten at kjøretøykombinasjonen registreres med egen 

avgiftskode. 

Det skal i slike tilfeller svares en døgnavgift tilsvarende 2 % av full vektårsavgift 

for den aktuelle kjøretøykombinasjon, likevel ikke mindre enn kr 35. Avgiften skal 

beregnes pr. påbegynt døgn tillatelsen gjelder for. Avgiftsbeløp avrundes nedover til 

nærmeste hele krone. 
0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 

2008), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016). 

 

III. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy 

§ 8. Grunnlag for avgiftsberegningen 

For avgiftspliktige dieseldrevne motorkjøretøyer skal det, i tillegg til vektgradert 

årsavgift etter kapittel II, beregnes avgift på bakgrunn av hvilket avgasskravnivå 

kjøretøyet oppfyller. 

Dersom avgasskravnivå ikke kan dokumenteres anses kjøretøy registrert etter 

nedenfor nevnte datoer å oppfylle de tilhørende avgasskravnivå: 

a) kjøretøy registrert før 1. oktober 1993 - tilfredsstiller ingen avgasskravnivå (ikke 

EURO) 

b) kjøretøy registrert etter 1. oktober 1993 - tilfredsstiller EURO I 

c) kjøretøy registrert etter 1. oktober 1996 - tilfredsstiller EURO II 

d) kjøretøy registrert etter 1. oktober 2001 - tilfredsstiller EURO III 
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e) kjøretøy registrert etter 1. oktober 2006 - tilfredsstiller EURO IV 

f) kjøretøy registrert etter 1. oktober 2009 - tilfredsstiller EURO V 

g) kjøretøy registrert etter 1. januar 2014 - tilfredsstiller EURO VI. 

For kjøretøy som ikke er førstegangsregistrert i Norge anses registreringsdatoen 

å være tidspunktet for første gangs registrering i utlandet. 
0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 

2005), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 10 des 2012 nr. 1198 (i kraft 1 jan 2013). 

 

§ 9. Nedsettelse av avgasskravnivå 

Dersom det på betryggende måte kan dokumenteres at et kjøretøy oppfyller et 

strengere avgasskravnivå enn det datoen for registrering tilsier, kan 

Regionvegkontoret etter søknad fastsette et lavere avgasskravnivå. 
0 Endret ved forskrift 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004). 

IV. Avsluttende bestemmelser 

§ 10. Reservebusser 

Skattekontoret kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. Med 

reservebuss menes buss som ikke er i daglig bruk, men som benyttes ved særlige 

anledninger. Fritak gis for det enkelte kjøretøy. Når kjøring skal finne sted, må det 

sendes melding om dette til skattekontoret. For kjøretøy som innvilges fritak skal det 

i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full vektårsavgift. 

Kjøretøyet må være registrert på innehaver av løyve etter § 4 eller § 6 i lov 21. 

juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy eller være utleiet på 

kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap 

i samme konsern. Fritaket gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert 

på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap 

som innehar slikt ruteløyve. 
0 Tilføyd ved forskrift 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005), endret ved forskrifter 16 des 2004 nr. 

1706 (i kraft 1 jan 2005), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 

2016). 

 

 

 

§ 11. Avgiftsrefusjon 

For kjøretøy som blir avregistrert og som står avregistrert ut terminen, kan betalt 

avgift for avregistreringsperioden refunderes etter søknad til skattekontoret. 

Avregistreringsperioden regnes i slike tilfeller i hele måneder fratrukket 

avregistreringsmåned fram til terminens avslutning. 
0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 

2005, tidligere § 10), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016). 
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§ 12. (Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.) 

 

§ 13. (Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.) 

 

§ 14. Ansvar for avgiften ved overdragelse av kjøretøy 

Kjøretøy tillates ikke omregistrert før all skyldig avgift er betalt. 
0 Endret ved forskrifter 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 13), 21 des 2007 nr. 1775 (i 

kraft 1 jan 2008). 

 

§ 15. (Opphevet) 
0 Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere 

§ 14), 2 feb 2009 nr. 104, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 

des 2016 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 16. (Opphevet) 
0 Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 15), opphevet ved forskrift 9 des 2016 

nr. 1535 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 17. Utfyllende bestemmelser 

Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges Skattedirektoratet. 

Direktoratet kan gi forskrifter om presisering, utfylling og gjennomføring av 

denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv. 
0 Endret ved forskrifter 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 16), 15 des 2015 nr. 1639 (i 

kraft 1 jan 2016). 

 

§ 18. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser 

Forskriften gjelder fra 1. juli 2000. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. august 1993 nr. 823 om 

vektårsavgift. 
0 Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 17). 
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Skattedirektoratets kommentarer 
 

1 Innledning 

Vektårsavgiften gjelder kjøretøy og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) med tillatt 

totalvekt på minst 7 500 kg. Avgiften skrives ut i to terminer, med halv avgift per 

termin. Avgiftsplikten gjelder for de kjøretøyene som står registrert i Statens 

vegvesens sentrale motorvognregister (motorvognregisteret) per 1. januar og 1. juli 

eller kommer til registrering i løpet av året. 

 

Reglene om vektårsavgift er gitt i Stortingets vedtak om vektårsavgift 

(stortingsvedtaket), forskrift om vektårsavgift (forskriften) og motorkjøretøy- og 

båtavgiftsloven. 

 

Vektårsavgiften består av en vektgradert årsavgift (angis med tresifret kode) og en 

miljødifferensiert årsavgift (angis med bokstavkode). 

 

Den vektgraderte årsavgiften er gradert etter kjøretøyets eller kombinasjonens 

totalvekt, antall aksler og hvorvidt drivende aksel/aksler har luftfjæring eller ikke. 

Systemet er tilpasset EUs system ved at kjøretøy med luftfjæring har lavere satser 

enn kjøretøy med andre fjæringssystemer. De lave satsene gjelder også 

fjæringssystemer med samme egenskaper som luftfjæring. 

 

Den miljødifferensierte årsavgiften pålegges dieseldrevne kjøretøy og graderes etter 

vekt og hvilke utslippskrav (EURO-klassifisering) kjøretøyene oppfyller. 

Utslippskravene følger av Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav og 

godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Kjøretøy som ikke 

tilfredsstiller disse kravene, avgiftsbelegges med egen sats. For kjøretøy med 

nullutslipp skal det ikke betales miljødifferensiert årsavgift. 

 

Dersom trekkvognen er under vektgrensen for vektårsavgiftsplikt (tillatt totalvekt på 

minst 7 500 kg), skal det ikke betales vektårsavgift, selv om kjøretøyet i kombinasjon 

med tilhenger kommer over vektgrensen. I slike tilfeller skal det i stedet betales 

årsavgift for trekkvognen. 

 

Det skal heller ikke betales vektårsavgift for en kjøretøykombinasjon hvor registrert 

avgiftspliktig kjøretøy trekker tilhenger som ikke er registreringspliktig. 

 

Skattebetalingsloven (sktbl.) og skattebetalingsforskriften (sktbf.) har bestemmelser 

vedrørende forfall, betaling, renter, stansning, innkreving mv. Det er henvist til 

relevante bestemmelser i det følgende. 

 

Det er Skatt nord Bodø (skattekontoret) som administrerer vektårsavgiften.  
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2 Vektgradert årsavgift 

2.1 Grunnlag for avgiftsberegningen 

se Stortingets avgiftsvedtak § 4 og forskriften § 3 

Grunnlaget for avgiftsberegningen er den tillatte totalvekten kjøretøyet er registrert 

med i motorvognregisteret. For semitrailere er avgiftsgrunnlaget den delen av 

totalvekten som faller på semitrailerens aksler. 

 

Dersom kjøretøyet skal trekke forskjellige tilhengere, skal det registreres med den 

kjøretøygruppekode (avgiftskode) som gir høyest avgift. 

 

Fjæringssystemer som imøtekommer krav fastsatt i bilag II til Rådsdirektiv 96/53/EF 

av 25. juli 1996 likestilles med luftfjæring. Dette må eventuelt dokumenteres overfor 

trafikkstasjonen. 

 

Kjøretøyets registrerte eier er ansvarlig for at kjøretøyet er registrert med riktig 

kjøretøygruppekode (avgiftskode), og plikter å kontrollere at vognkortet er i samsvar 

med de faktiske forholdene. 

 
2.2 Avgiftsmessig nedregistrering 

se forskriften § 4 nr. 1 

Kjøretøyets eier kan ved henvendelse til trafikkstasjonen be om at avgiftsgrunnlaget 

for kjøretøy settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt (avgiftsmessig 

nedregistrering). Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan ikke settes lavere enn 

minimumsgrensen for avgiftsplikt. 

 

Dersom avgiftsgrunnlaget økes etter en nedregistrering, kan det ikke innvilges ny 

nedregistrering så lenge kjøretøyet er registrert på samme eier. Selv om avgifts-

grunnlaget ikke økes etter en nedregistrering, er det likevel ikke adgang til å ned-

registrere avgiftsgrunnlaget flere ganger. 

 
2.3 Teknisk nedregistrering 

se forskriften § 4 nr. 2 

Med teknisk nedregistrering menes at det foretas fysiske inngrep i kjøretøyet som 

reduserer kjøretøyets faktiske tillatte totalvekt. Slik teknisk endring må godkjennes 

av fabrikanten og trafikkstasjonen. 

 

Medfører en slik endring at den tillatte totalvekten blir lavere enn grensen for 

vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak fra vektårsavgiften fra den termin endringen 

skjer. Det skal i stedet betales årsavgift etter reglene i Stortingets vedtak om årsavgift 

§ 3. Det betyr full årsavgift dersom endringen skjer i første halvår (1. januar til 30. 

juni) og halv årsavgift dersom endringen skjer i andre halvår (1. juli til 31. desember). 

https://lovdata.no/forskrift/2016-12-17-1673/§4_4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§3
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§4
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2.4 Døgnavgift 

se forskriften § 7 og sktbf. § 10-4-1 og § 10-40-1 

For kjøretøy som for en kortere periode skal trekke tilhenger, eller trekke tilhenger 

som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under en kjøretøygruppekode 

(avgiftskode) med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, kan det gis 

tillatelse til slik kjøring uten at kjøretøykombinasjonen registreres med egen 

kjøretøygruppekode (avgiftskode). Det skal i slike tilfeller betales en døgnavgift 

tilsvarende to prosent av full vektgradert årsavgift for den aktuelle kjøretøy-

kombinasjonen, likevel ikke mindre enn kr 35 per døgn. Avgiften skal beregnes per 

påbegynt døgn tillatelsen gjelder for. Avgiftsbeløp avrundes nedover til nærmeste 

hele krone. 

 

Den beregnede avgiften skal som hovedregel være innbetalt av eieren før kjøringen 

tar til. Da dette kan være praktisk vanskelig å få til i enkelte tilfeller, er det i sktbf. 

§ 10-40-1 åpnet mulighet for unntak fra dette kravet. Innenfor kontortiden kan 

bruken meldes telefonisk til Skatt nord Bodø. Det er etablert en rutine med 

elektronisk melding utenfor kontortid. Skjema for slik melding er tilgjengelig på 

skatteetaten.no. 

 

3 Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy 

se Stortingets avgiftsvedtak § 1 nr. 2 og forskriften § 8 og § 9 

Den miljødifferensierte årsavgiften pålegges dieseldrevne kjøretøy med gradering 

etter utslipp og vekt. Utslippskravene følger kjøretøyforskriftens EURO-klassifisering 

som stiller krav til maksimalt utslipp av blant annet nitrogendioksider og partikler. 

Avgiften vil variere etter hvilket utslippskrav kjøretøyet oppfyller (EURO I, II, III, IV, 

V, VI eller strengere). Kjøretøy som ikke tilfredsstiller disse kravene, avgiftsbelegges 

med en egen sats. For kjøretøy med nullutslipp skal det ikke betales 

miljødifferensiert årsavgift. 

 

Dersom det på betryggende måte kan dokumenteres at et kjøretøy oppfyller et 

strengere utslippsnivå enn det datoen for registrering tilsier, kan Statens vegvesen 

etter søknad fastsette et lavere utslippsnivå. 

 

Avgiftsmessig nedregistrering etter forskriften § 4 nr. 1 gjelder ikke for den miljø-

differensierte årsavgiften. 
 

4 Fakturering og betaling av avgiften 

se forskriften § 2 og sktbl. § 10-40 første ledd bokstav b 

For kjøretøy som er registrert per 1. januar og 1. juli, blir avgiften fakturert av Skatt 

nord Bodø. Faktura sendes registrert eier på papir, eller elektronisk dersom eier har 

tilrettelagt for dette innen henholdsvis 30. desember og 30. juni. Mangler faktura, 

skal avgiften betales til Skatt nord Bodø, Postboks 6310, 9293 Tromsø til følgende 

https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§7
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-40-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-17-1673/§1_4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§8
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§9
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§2
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§10-40
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konto: 6345 05 06313. Avgiften forfaller til betaling henholdsvis 20. februar og 

20. august. 
 

For nytt eller tidligere avregistrert kjøretøy som skal registreres, oppstår avgifts-

plikten ved registrering. I slike tilfeller blir avgiften beregnet forholdsmessig for hver 

påbegynt måned, frem til terminens slutt. Faktura sendes registrert eier. 

 

Ved overdragelse av kjøretøy er tidligere og ny eier solidarisk ansvarlig for avgiften, 

jf. motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 6 og sktbl. § 16-40. Skattekontoret foretar 

derfor ingen fordeling av avgiften mellom tidligere og ny eier. 

 

5 Tilbakebetaling av avgift ved avregistrering 

se forskriften § 11 

For kjøretøy som avregistreres i løpet av en termin og som står avregistrert ut 

terminen, kan betalt avgift for avregistreringsperioden tilbakebetales etter søknad til 

skattekontoret. Tilbakebetaling gis ikke for avregistreringsmåneden, men for 

resterende hele måneder frem til terminens slutt. Tilbakebetalingen omfatter både 

den vektgraderte og den miljødifferensierte årsavgiften. Bestemmelsen gjelder 

tilsvarende ved omregistrering til kjennemerker med lysegule typer på sort bunn 

(anleggskjennemerker), jf. stortingsvedtaket § 5 bokstav b. 

 

Selv om kjøretøyet blir avregistrert i terminen, skal avgiften i sin helhet betales innen 

forfall. Dersom avgiften ikke blir betalt, vil kjøretøyet bli vedtatt stanset i medhold av 

sktbl. § 14-11 og videre innfordringsskritt vil bli iverksatt. 

 

6 Kjøring med prøvekjennemerke 

Det skal ikke betales vektårsavgift for kjøretøy som kjøres med prøvekjennemerke 

(flytting, prøving, demonstrasjon og kjøring i forbindelse med registrering). 

 

Det skal heller ikke betales avgift for en kjøretøykombinasjon hvor registrert kjøretøy 

trekker uregistrert/avregistrert tilhenger med prøvekjennemerke. 

 

Vilkårene for bruk av prøvekjennemerke følger av Vegdirektoratets forskrift om bruk 

av kjøretøy § 2-19. 

 

7 Kjøretøy til bruk på Svalbard 

Det skal ikke betales vektårsavgift for kjøretøy som i motorvognregisteret er 

registrert til bruk på Svalbard. Dette følger av Svalbardloven § 2 og Svalbard-

traktaten artikkel 8. 
  

https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§11
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8 Fritak for mobilkraner (motorredskap) 

se Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav c 

Som følge av ikrafttredelsen av Vegdirektoratets forskrift om godkjenning av bil og 

tilhenger til bil vil mobilkraner som registreres første gang 15. september 2012 eller 

senere ikke lenger teknisk klassifiseres som motorredskap (teknisk kode MR) i 

motorvognregisteret, men som lastebil (teknisk kode N). Mobilkraner registrert før 

15. september 2012 forblir registrert som motorredskap. Mobilkraner vil, uavhengig 

av teknisk klassifisering, fremdeles bli registrert i motorvognregisteret med 

kjøretøygruppekode (avgiftskode) 501. 

 

Det var ikke intensjonen at endringen i teknisk klassifisering skulle ha avgiftsmessige 

konsekvenser for denne typen kjøretøy. Mobilkraner som er registrert 15. september 

2012 eller senere, og som er teknisk klassifisert som lastebil, skal i avgiftsmessig 

sammenheng likestilles med eldre kjøretøy av samme type som er teknisk klassifisert 

som motorredskap. Mobilkraner skal således uavhengig av ny eller gammel teknisk 

klassifisering fremdeles være omfattet av avgiftsfritaket for motorredskaper. Dette 

forutsetter at kjøretøyene er registrert i motorvognregisteret med 

kjøretøygruppekode (avgiftskode) 501. 

 

9 Eldre kjøretøy 

se Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav d 

Det gis fritak for kjøretøy som er 30 år eller eldre. For 2017 gjelder fritaket kjøretøy 

med registreringsår 1987 og eldre. 

 

Med registreringsår menes det kalenderåret et kjøretøy første gang registreres her i 

landet, eller i utlandet dersom kjøretøyet har vært registrert i utlandet før det ble 

registrert her i landet. Dette kan fravikes der det kan dokumenteres at kjøretøyet har 

produksjonsår tidligere enn registreringsåret. Dette kan være tilfelle der et brukt-

importert kjøretøy ikke har vært registrert i utlandet før innførselen. 

 

Fritaket gjelder ikke tilhengere. Avgiftspliktig kjøretøy som skal trekke tilhenger som 

er 30 år eller eldre, må betale vektårsavgift for dette. 

 

Fritaksberettiget kjøretøy kan imidlertid trekke tilhenger under 30 år uten betaling av 

avgift. 

 

10 Reservebusser 

se forskriften § 10 

Skattekontoret kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. For kjøretøy 

som innvilges fritak skal det i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full 

vektgradert årsavgift og miljødifferensiert årsavgift. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2016-12-17-1673/§5_3
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-17-1673/§5_3
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§10
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11 Stansning av kjøretøy; herunder inndragning av kjennemerker 

se sktbl. § 14-11 og sktbf. §§ 14-11-1 til 14-11-6 

Hvis avgift samt renter og omkostninger ikke blir betalt ved forfall, kan kjøretøyet 

stanses. Stansning omfatter avskilting og/eller nektelse av på- og omregistrering. 

Nærmere bestemmelser om gjennomføringen er tatt inn i sktbl. § 14-11 og tilhørende 

forskrifter. 

 

Tolletaten har hovedansvaret for avskilting av kjøretøy som er vedtatt stanset av 

Skatt nord Bodø på grunn av skyldig avgift. Politi, lensmenn eller andre offentlige 

myndigheter, f.eks. Statens vegvesen, kan få avskiltingsoppdrag etter nærmere 

avgjørelse fra Skattedirektoratet. 

 

12 Renteberegning og beløpsgrenser 

12.1 Renteberegning 

se sktbl. kapittel 11 og sktbf. kapittel 11 

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

etterberegningsrente, jf. sktbl. § 11-2, rente ved forsinket tilbakebetaling, jf. sktbl. 

§ 11-3 og tilbakebetalingsrente, jf. sktbl. § 11-4. 

 

Renter ved forsinket betaling etter sktbl. § 11-1 skal beregnes av krav som ikke 

betales innen forfall og løper frem til betaling skjer. Etterberegningsrente i tråd med 

sktbl. § 11-2 skal også inngå i beregningen av forsinkelsesrente når et hovedbeløp og 

renter ikke blir betalt innen fastsatt frist. 

 

Renter av økning ved vedtak om endring/egenretting (etterberegningsrente) etter 

sktbl. § 11-2 skal beregnes av økning i avgift som fastsettes ved vedtak om endring 

mv. Rentene løper fra kravene opprinnelig skulle ha vært betalt og frem til det treffes 

vedtak om økning. Renteberegning etter § 11-2 skjer ved korrigering av en tidligere 

fastsettelse, enten etter initiativ fra den skattepliktige eller Skatteetaten. Det samme 

er tilfelle når det ikke er skjedd en tidligere fastsettelse, men det skjer en endring i 

avgiftsplikten. 

 

Ved tilbakebetaling av for mye betalt avgift etter forfallsfristen, skal det etter sktbl. 

§ 11-3 ytes rentegodtgjørelse fra dette forfallet og frem til tilbakebetaling skjer. 

 

Ved tilbakebetaling av for mye betalt avgift som følge av vedtak om endring mv. 

etter sktbl. § 11-4, skal det ytes rentegodtgjørelse fra betaling fant sted og frem til 

forfall. 

 

Ordinære refusjoner etter søknad innebærer at et nytt faktum er oppstått (f.eks. 

avregistrering av kjøretøyet), og innebærer ikke en korrigering av en tidligere uriktig 

fastsettelse. I slike tilfeller gis det som hovedregel ikke rentegodtgjørelse.  

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§14-11
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§14-11
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-067-027.html#14-11
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§11-1
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§11-1
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Satsene for de ulike rentebestemmelsene reguleres av sktbl. § 11-6. Satser knyttet til 

forsinket betaling og tilbakebetaling følger forsinkelsesrentesatsen som vurderes 

hvert halvår. Øvrige satser reguleres årlig med bakgrunn i styringsrenten. 

 
12.2 Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av avgiftskrav 

se sktbl. § 10-4 og sktbf. §§ 10-4-1 til 10-4-4 

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrensene 

gjelder per krav eller per termin. Hovedregelen er at avgiftskrav under 100 kroner 

ikke skal betales eller tilbakebetales. Det er enkelte unntak fra dette. Blant annet er 

det ingen beløpsgrense ved betaling av vektårsavgift med døgnsats. 

Forsinkelsesrenter har en beløpsgrense på 50 kroner. 

 

13 Tilleggsberegning ved overtredelse av registreringsplikt 

se forskriften § 6 

Dersom det ved kontroll avdekkes uregelmessigheter i forhold til den avgiftsmessige 

registreringsplikten, skal dette innrapporteres til skattekontoret. Skattekontoret vil 

på denne bakgrunn beregne avgift for hele terminen. 

 

Dersom kjøretøyet / kombinasjonen av kjøretøy er nedregistrert, er det den 

nedregistrerte vekten som er utgangspunktet for avgiftsberegningen, ikke den tillatte 

totalvekten. 

 

Ved overtredelse av regelverket vil det også kunne ilegges tilleggsskatt i medhold av 

skatteforvaltningsloven § 14-3. 

 

14 Bindende forhåndsuttalelse 

se skatteforvaltningsloven § 6-1 

Skattepliktige kan be Skatteetaten om en vurdering av en konkret planlagt 

disposisjon, og få en bindende forhåndsuttalelse om de avgiftsmessige 

konsekvensene av denne. Dersom den skattepliktige påberoper seg den bindende 

forhåndsuttalelsen, og disposisjonen gjennomføres som beskrevet i anmodningen, vil 

forhåndsuttalelsen være bindende for Skatteetaten. 

 

Det er visse begrensninger for hva man kan få bindende forhåndsuttalelse om. Man 

kan blant annet ikke få bindende forhåndsuttalelse om hva avgiften vil bli, og 

Skatteetaten kan ikke gi bindende forhåndsuttalelse om forhold som vil avhenge av 

Statens vegvesens vurderinger og vedtak. 

 

Mer informasjon om ordningen med bindende forhåndsuttalelser er tilgjengelig på 

skatteetaten.no, blant annet i Skatteforvaltningshåndboken og i Interne retningslinjer 

for behandling av bindende forhåndsuttalelser. 

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§10-4
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§6
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§6-1
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15 Dispensasjon fra vektårsavgift 

se Stortingets avgiftsvedtak § 8 

Skattekontoret kan etter søknad frita for eller sette ned avgiften når det oppstår 

enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da stortingsvedtaket ble truffet 

og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning, jf. 

stortingsvedtaket § 8. 

 

Det er med andre ord to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne 

gis, og dispensasjonsadgangen er som følge av dette snever. Det skal vises 

tilbakeholdenhet med å legge vekt på økonomiske, sosiale og helsemessige forhold. 

 

I tillegg til dispensasjonsbestemmelsen i stortingsvedtaket, kan skattekontoret sette 

ned eller ettergi fastsatt skatt dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen 

virker svært urimelig å fastholde hele kravet, jf. skatteforvaltningsloven § 9-9. For 

nærmere omtale av denne bestemmelsen, se Skatteforvaltningshåndboken. 

https://lovdata.no/forskrift/2016-12-17-1673/§8_1

