
Forskrift om endring av forskrift om særavgifter 
 

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om 
særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak 

 
I. 

 
I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer: 
 
§ 2-6 skal lyde: 
 
§ 2-6. Innførsel 
Bestemmelser om innførsel av varer gitt i eller i medhold av tolloven gjelder så langt de 
passer og ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift.   
 
§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:  

Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:  

Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)  
Pst. svovel i oljen  10-

24 
25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65-
74 

75-
84 

85-
94 

95-
100 

T.o.m. 0,05  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Over 0,05 t.o.m. 0,25  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 
0,25 t.o.m. 0,50  0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 7,4 14,8 14,8 
0,50 t.o.m. 0,75  0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 14,8 14,8 14,8 22,2 
0,75 t.o.m. 1,00  0,0 7,4 7,4 14,8 14,8 14,8 22,2 22,2 29,6 
1,00 t.o.m. 1,25  7,4 7,4 14,8 14,8 22,2 22,2 29,6 29,6 37,0 
1,25 t.o.m. 1,50  7,4 7,4 14,8 22,2 22,2 29,6 29,6 37,0 44,4 
1,50 t.o.m. 1,75  7,4 14,8 14,8 22,2 29,6 29,6 37,0 44,4 51,8 
1,75 t.o.m. 2,00  7,4 14,8 22,2 29,6 29,6 37,0 44,4 51,8 59,2 
2,00 t.o.m. 2,25  7,4 14,8 22,2 29,6 37,0 44,4 51,8 59,2 66,6 
2,25 t.o.m. 2,50  14,8 22,2 29,6 37,0 44,4 51,8 59,2 66,6 74,0 
2,50 t.o.m. 2,75  14,8 22,2 29,6 37,0 44,4 51,8 59,2 74,0 81,4 
2,75 t.o.m. 3,00  14,8 22,2 29,6 44,4 51,8 59,2 66,6 81,4 88,8 
3,00 t.o.m. 3,25  14,8 29,6 37,0 44,4 51,8 66,6 74,0 88,8 96,2 
3,25 t.o.m. 3,50  14,8 29,6 37,0 51,8 59,2 66,6 81,4 96,2 103,6 
3,50 t.o.m. 3,75  22,2 29,6 44,4 51,8 66,6 74,0 88,8 103,6 111,0 
3,75 t.o.m. 4,00  22,2 29,6 44,4 59,2 66,6 81,4 88,8 111,0 118,4 
 
 



§ 3-9-4 sjette ledd skal lyde: 

Regiontollstedet utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:  
Bensinforbruk:  Tilskudd kr: 
Under 100 liter  0 kr 
100-299 liter  1 113 kr 
300-599 liter  2 111 kr 
600-899 liter  3 262 kr 
900-1 199 liter  4 311 kr 
1 200-1 499 liter  5 350 kr 
1 500 liter og over  6 387 kr 
 
Overskriften til kapittel 4-5 skal lyde: 
 
Kap. 4-5. Treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien, produsenter av 
fargestoffer og pigmenter 
 
§ 3-12-4 annet ledd, bokstav c skal lyde: 
 
arbeidsmarkedsbedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås næringsgruppe 85.3 Sosial- og 
omsorgstjenester, dersom utøvelsen av virksomheten etter sin art tilsvarer virksomhet 
som faller innenfor næringshovedområde C eller D, 
 
§ 3-12-6 første ledd, første punktum skal lyde: 
 
Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift 
omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. 
 
§ 3-12-9 overskriften skal lyde: 
 
Avgiftsfritak for kraft produsert i energigjenvinningsanlegg og mikrokraftverk 
 
§ 3-12-13 skal lyde: 
 
Avgiftsfritak for leveranser av elektrisk kraft i tiltakssonen 
Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og 
følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 
Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) er fritatt for avgift. 
 
§ 3-12-15 overskriften skal lyde: 
 
Gjennomføring av fritakene 
 



§ 3-12-15 første ledd skal lyde: 
 
Fritakene for leveranser av kraft levert til foretak gjennomføres ved at nettselskapet 
etter mottatt dokumentasjon leverer kraft uten fakturering av avgift. 
 
Ny § 4-5-2 skal lyde: 
 
§ 4-5-2. Avgiftsfritak for produsenter av fargestoffer og pigmenter 
 (1) Det gis refusjon for innbetalt grunnavgift på fyringsolje mv. for mineralolje 
som leveres til produsenter av fargestoffer og pigmenter. Refusjon gis for differansen 
mellom full avgift og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets 
avgiftsvedtak. 
 (2) Som produsenter av fargestoffer og pigmenter anses bedrifter innenfor 
Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, næringsundergruppe 24.120 
(SN2002) eller 20.120 (SN2007) (produksjon av fargestoffer og pigmenter). 
 (3) Det er et vilkår for refusjon at mineraloljen brukes i forbindelse med 
produksjonen av fargestoffer og pigmenter. 
 (4) Søknad om refusjon sendes månedlig til Tollregion Midt-Norge. 
 
Nytt kapittel 4-9 skal lyde: 
 
Kap. 4-9. Militære styrker og internasjonale organisasjoner 
 
§ 4-9-1. Militære styrker og kommandoenheter  
 (1) Varer til bruk for utenlandske NATO-styrker og styrker som er med i 
Partnerskap for fred, NATOs hovedkvarter i Norge og personer tilknyttet NATO, kan 
innføres uten avgift. Fritak gis på samme vilkår som nevnt i tollforskriften § 5-3-5. 
 (2) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte varer uten avgift til bruk 
som nevnt i første ledd. 
 
§ 4-9-2. Internasjonale organisasjoner  
 (1) Varer til bruk for internasjonale organisasjoner kan innføres uten avgift. 
Fritak gis på samme vilkår som nevnt i tollforskriften §§ 5-3-6 og 5-3-7. 
 (2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd 
uten avgift. 
 
Nytt kapittel 4-10 skal lyde:  
 
Kapittel 4-10. Proviant 
 
§ 4-10-1. Saklig virkeområde 
 (1) Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer, 
sjokolade- og sukkervarer mv. og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom de 



leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate tollområdet. 
Det gis fritak for den mengde som tillates utført i medhold av tolloven § 4-23. 
 (2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd 
uten avgift. 
 
§ 4-10-2. Gjennomføring av fritaket 
 Importører kan søke tollregionen om refusjon av betalt avgift dersom varen 
leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate tollområdet. 
Vilkårene i tollforskriften § 11-2-1 gjelder tilsvarende.  
 
Nytt kapittel 4-11 skal lyde: 
 
Kapittel 4-11 Utsalg på lufthavn (tax free) 
 
§ 4-11-1. Utsalg på lufthavn 
 (1) Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer, 
sjokolade- og sukkervarer mv. og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom varene 
leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tax free) for salg til passasjerer som 
reiser til utlandet eller som ankommer Norge med luftfartøy. Vilkårene i tollforskriften 
§ 4-30-13 gjelder tilsvarende. 
 (2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd 
uten avgift. 
 
§ 7-2 oppheves. 

II. 
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.  



 
 


