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Samfunnsoppdraget til Skatteetaten

I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål: Å sikre finansieringen av velferdsstaten



Hva er avgiftspliktig?
• All elektrisk kraft som leveres i Norge

• Også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget 
bruk

• Avgiftssatsen fastsettes i Stortingets årlige avgiftsvedtak
• Ordinær avgift fra april 2022: 15,41 øre per kWh

• Redusert avgift for 2022: 0,546 øre per kWh

Stortingsvedtaket § 1 

jf. særavgiftsforskriften     

§ 3-12-1



Hvem er registreringspliktig?
• Nettselskaper 

• Produsenter av elektrisk kraft 

• Viktige unntak fra registreringsplikten

• Mikrokraftverk

• Energigjenvinningsanlegg som leverer elektrisk kraft direkte til sluttbruker

• Produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak 

• Produsenter av kraft fra solceller som bruker all solkraften direkte selv 

Særavgiftsforskriften     

§ 5-1



Unntaket for mikrokraftverk
• Mikrokraftverk er unntatt registreringsplikten

• Hver generator vurderes separat

• Det er fritak for elektrisk kraft som leveres direkte til sluttbruker og er produsert i 
aggregat med generator som har mindre merkeytelse enn 100 kVA



Unntaket for kraftprodusenter 
• Kraftprodusenter som ikke har avgiftspliktig uttak er unntatt for 

registreringsplikten

• Fritaket for kraft levert i direkte sammenheng med produksjon

• Prinsipputtalelse
"Kraft til følgende formål er fritatt for avgift:
-til drift av magnetiseringsmaskiner for de generatorer som har separat magnetisering
-til pumping av vann til ovenforliggende magasiner
-til dekning av transformator- og overføringstap
-til nødvendig lys og oppvarming av kraftomformer- og transformatorstasjoner. Fritaket gjelder kun stasjoner som har 
funksjonell tilknytning til selve produksjonen
-til lys og oppvarming i maskinsal, kontrollrom, verksted, koplingsanlegg, lukehus, luker og grinder, hjelpeanlegg til 
kjøling, ventilasjon, måling og luftfukting."

Kvåle kraftverk i Luster            Foto: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/avgift-pa-elektrisk-kraft--fritak-for-kraft-levert-i-direkte-sammenheng-med-produksjon/


Redusert sats for datasentre
• Vilkår for levering med redusert sats: 

• Faktisk uttak over 0,5 MW

• Foretaket må drive med lagring og/eller prosessering av data som                                                   
sin hovedsakelige næringsvirksomhet

• Krav om kontinuerlig uttak på over 0,5 MW 
• Prinsipputtalelse – vi tillater driftsstans en kort periode som følge av                                               

nødvendig service, vedlikehold eller uforutsette hendelser, f.eks.                                                   
brann

Saf. § 3-12-6, jf. § 3-

12-10 og § 3-12-11



Fritak for kraft fra fornybare energikilder?

• Forslag ute på høring

• Fritaket er teknologinøytralt 

• Forslaget innebærer at det gis fritak for elavgift på fornybar kraft som blir brukt 
på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på

• Det er foreslått at fritaket gjelder for installert effekt inntil 500 kW per eiendom

https://www.skatteetaten.no/contentassets/6a88b4d28275410aa2ed3a04cff5d5be/2022-7-horingsnotat.pdf


Aktuelle lenker: 
• Informasjon om avgift på elektrisk kraft på www.skatteetaten.no

• Rettskilder om elektrisk kraft, herunder prinsipputtalelser og årlig avgiftsrundskriv 
med Skattedirektoratets kommentarer

• Registreringsveileder

• Ulike kanaler for å ta kontakt med oss: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

• Dersom dere vil kontakte oss skriftlig: https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/emne/saravgifter/elektrisk-kraft/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/registrere/?376174=376219
https://www.skatteetaten.no/kontakt/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/



