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Retningslinjer for norsk produksjon 

1. Norsk produksjon 

RENAS finansierer sin drift gjennom gebyr som betales av de bedrifter som er medlemmer 
av ordningen. Gebyret pålegges kun i første ledd, dvs. hos importør og produsent. 

Gebyr på importerte varer innkreves av RENAS. Reglene omkring innkrevingen av gebyr 
på importerte varer vil ikke bli nærmere omtalt i denne veiledningen. 

Gebyrinnkrevingen for produksjon i Norge foretas av RENAS på grunnlag av 
selvdeklarering. Målsetningen for RENAS er at gebyret på norskproduserte og importerte 
produkter i prinsippet skal være likt. 

2. Hvilke produkter berøres 

Miljøgebyret pålegges alle elektriske og elektroniske produkter (EE–produkter) som er 
omfattet av Avfallsforskriftens kap. 1 (EE-forskriften). Produktene tilsvarer de 
tolltariffnummer som benyttes ved import. Fullstendig liste over miljøgebyrbelagte 
produkter finnes på https://minside.renas.no/, under «Mine dokumenter». 

3. Definisjon av produksjonsbedrift 

Produksjonsbedrifter er bedrifter som produserer EE-produkter av den type som er 
omfattet av EE-forskriften, der det i sluttproduktet er tilført en merverdi ved produksjonen 
utover det som er vareverdien ved import og ved kjøp i Norge. 

4. Rapportering 

Rapportering skal skje ved utfylling av elektronisk skjema på https://minside.renas.no/. 
Bedriftens kontaktperson har av RENAS fått tildelt et brukernavn og passord for 
innlogging. 

5. Prognoser 

Innen den 15. februar skal produsentene oppgi årsprognose for inneværende år – som vil 
bli utgangspunkt for á-konto beregninger. 

Innen den 1. september det samme året har produsenten mulighet for å sende inn en 
korrigert årsprognose. Dersom avviket mellom årsprognose og forventet resultat ved 
årsavregning er større enn 10 % har produsenten plikt til å sende inn korrigert 
årsprognose. Eventuell korrigering legges til grunn for de gjenstående á-konto 
innbetalinger. 

https://minside.renas.no/
https://minside.renas.no/
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Endelige tall for året legges inn i et årsoppgjør, som må innsendes så snart som mulig etter 
årsskiftet – og senest innen 1. mars påfølgende år. 

6. Á-konto betalinger 

Med utgangspunkt i den første prognosen med frist for innsendelse 15. februar, vil RENAS 
beregne og fakturere 5 á-konto innbetalinger: 14. mars, 14. mai, 14. juli, 14. september og 
14. november. Fakturaene forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 

Dersom det innkommer korrigert prognose innen 1. september, vil denne bli lagt til grunn 
videre. 

7. Årsavregning 

Alle á-konto innbetalinger vil inngå i en årsavregning, etter at årsoppgjøret er innsendt, 
med frist innen 1. mars. Årsavregningen vil vise om bedriften har betalt inn for mye eller 
for lite gjennom året. Dernest vil det bli utstedt enten en kreditnota eller en ny faktura. 

8. Manglende innsendelse av prognoser 

Dersom medlemsbedriften ikke sender inn den første prognosen innen 15. februar, vil 
RENAS legge til grunn omsetningen i sist kjente årsoppgjør, med et tillegg på 10 %. 

Dersom bedriften har vært klar over at det ville bli betydelige endringer fra prognosen til 
årsavregningen – men likevel ikke har sendt inn korrigert prognose innen 1. september, vil 
uansett innsendt årsoppgjør bli lagt til grunn i årsavregningen. 

9. Manglende innsendelse av årsoppgjør 

Dersom medlemsbedriften ikke sender inn sitt årsoppgjør innen 1. mars – og heller ikke 
gjør det etter mottatt purring med 10 dagers frist for innsendelse, vil RENAS foreta en 
årsavregning med utgangspunkt i andre tilgjengelig data. Før dette skjer, vil RENAS sende 
purring med orientering om at dersom årsoppgjør ikke innsendes, vil slik avregning finne 
sted. 

Dersom medlemsbedriften etter utløpet av 10 dagers frist sender inn sitt årsoppgjør, vil 
bedriften ikke ha krav på at dette legges til grunn i årsavregningen, selv om det viser seg at 
bedriften har betalt for mye. 

Dersom det viser seg med et slikt ettersendt årsoppgjør at bedriften har betalt inn for lite 
forskuddsvis, forbeholder RENAS seg retten til å etterfakturere differansen. 
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10. Negativ prognose 

Prognosen kan vise at bedriften har krav på tilbakebetaling fra RENAS. Dette kan skje 
dersom bedriften for eksempel har stor eksport, og refusjon av tidligere betalte gebyrer 
utgjør et større beløp enn gebyret som beregnes ved produksjon. Dette gir en negativ 
prognose. 

Første år RENAS mottar negativ prognose fra en bedrift, vil det ikke bli utstedt vanlige á-
konto kreditnotaer med tilbakebetaling. Tilbakebetaling vil skje etter vanlige regler på 
bakgrunn av årsavregningen. 

Dersom påfølgende års prognose også viser et negativt resultat, vil RENAS kunne 
refundere bedriften ved á-konto tilbakeføringer i løpet av året i henhold til den innsendte 
negative prognose, dersom den sammen med forrige års negative prognose tilsier at 
resultatet er sannsynlig. 

11. Rapporterings- og betalingsoversikt norsk produksjon 

 15.feb 14.mar 14.mai 14.jul Før 
1.sep 

14.sep 14.nov 1.mar 15.mar 

Prognose *         
á-konto  *        
á-konto   *       
á-konto    *      
Korr. progn.     *     
á-konto      *    
á-konto       *   
Årsoppgjør        *  
Årsavregning         * 

  

12. Veiledning for utfylling av prognose 

Modellen for rapporteringen bygger på selvdeklarering. I tillegg må enkelte faktorer 
beregnes som beskrevet nedenfor. 

Slik det fremgår av rapporteringsoversikten ovenfor skal det normalt rapporteres tre 
ganger hvert år: årsprognose, korrigert prognose og årsoppgjør. 

Samtlige rapporter fylles ut etter samme mal. Skjemaet skal rapporteres elektronisk på 
https://minside.renas.no/ innen de frister som fremkommer på rapporteringsoversikten i 
punkt 11. 

 

https://minside.renas.no/
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12.1. Årsavregning/Prognose – grunnlag for gebyrberegning 

Oppgi totaltall: 
Her oppgis total salg av varer og tjenester i Norge og utland (eksport). Grunnlaget for dette 
finner man på mva-meldingene for det aktuelle året. 

Eksport: 
Her oppgis total salg av varer og tjenester til utland (eksport). Deretter blir eksportandelen      
beregnet i prosent.  

Spesifiser total omsetning: 
Velg først riktig tolltariffnummer. I første felt legges det inn total salg av varer og tjenester i 
Norge og utland (eksport), på det aktuelle tolltariffnummeret. I neste felt legges det inn 
eksport (salg utland) på det aktuelle tolltariffnummeret. Feltet unntak gjelder avgiftspliktig 
omsetning i Norge (ikke eksport), som er unntatt gebyr iht. EE-forskriften § 1-1.  

NB! Produkter som kan bli skiftet ut (deler og EE-produkter som blir kassert) er 
gebyrpliktig iht. forskriften og gir følgelig ikke unntak. jfr. kommentardelen til EE-
forskriften § 1-1.  

Innkjøp av norske underleverandører: 
Her skal det oppgis hvor mye miljøgebyr som er viderefakturert fra norske 
underleverandører, per tolltariffnummer. Det er viktig å ta hensyn til at ulike typer 
materiell har forskjellige satser. Prinsippet om at gebyr kun skal pålegges i første ledd er 
bakgrunnen for at dette kan trekkes ut av beregningen. Bedriften må selv sørge for å 
opprette tilstrekkelige konti i regnskapet, slik at informasjonen kan hentes på en enkel 
måte. Beløpet vil bli redusert med utjevningsfaktor for den del som går til eksport i 
beregningen. 

Beregnet gebyr: 
Utjevningsfaktoren er en reduksjonsfaktor for å bringe den avgiftspliktige omsetning på 
nivå med bedrifter som importerer samme type produkter. Faktoren benyttes i tillegg for 
norsk innkjøpt gebyrbelagt materiell for den del som går til eksport. Dette for å nærme seg 
nivået som ble benyttet ved beregning av miljøgebyret i første ledd. Faktoren skal være 
mellom 0,8 og 1.  

Totalgebyr: 
Dette er en oppsummering av beregnet totalgebyr, før fratrekk for allerede betalt gebyr på 
import. 

Avvik: 
I utgangspunktet skal summen stemme med total omsetning oppgitt øverst i skjema. Hvis 
det her er et avvik, så skal dette begrunnes. Avviket kan eksempelvis være omsetning av 
produkter der elektriske og elektroniske komponenter ikke inngår i sluttproduktet, eller 
det kan være tjenester som eksempelvis service på produkter hos sluttkunde. 
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Fratrekk for betalt gebyr: 
På årsavregningen hentes tallet fra RENAS’ oversikt over faktisk betalt gebyr på import for 
året, og kan ikke endres av medlemsbedriften. RENAS vil ha mulighet til å korrigere dette 
beløpet for eventuelt refundert gebyr. For prognose vil betalt gebyr for året før være 
oppgitt, men her har medlemsbedriften mulighet til å korrigere dette beløpet.  

12.2. Beregning av gebyrgrunnlaget 

Beregningen foretas automatisk basert på rapportert informasjon. Beregningen tar 
utgangspunkt i total avgiftspliktig omsetning som multipliseres med utjevningsfaktoren for 
deretter å bli multiplisert med eventuell EE-andelen i bedriften. Dermed oppnås «netto 
gebyrpliktig omsetning». 

Unntak multipliseres med utjevningsfaktor, eventuelt EE- andel og gebyrsats. Dermed 
oppnås netto omsetning ved salg til områder som er fritatt for miljøgebyr. 

Betalt miljøgebyr til norske underleverandører (gebyr i kr) multipliseres med 
utjevningsfaktor (UF) for den delen som går til eksport. 

For å komme frem til grunnlag for gebyret blir både omsetning, egenimportert og 
norskinnkjøpt trukket fra «netto gebyrpliktig omsetning». 

12.3. Beregning av prognose 

Beregningen foretas automatisk basert på informasjon angitt i skjema. Dersom bedriften i 
en periode/termin har større egenimportert og norskinnkjøpt gebyrbelagt materiell enn 
omsetning, vil bedriften få gebyr til gode. 

Dersom et medlem har krav på tilbakebetaling av for mye innbetalt gebyr i henhold til 
årsavregningen, må den nødvendige dokumentasjon vedlegges årsavregningen. 

 

*** 
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