
Statens reiseregulativ 
  

   Periode 1.1.16-31.12.16 1.1.17-31.12.17 

   Bilgodtgjørelse mv. Norge 

Egen bil 0 - 10000 km  kr 4,10 pr. km (3,80) kr 4,10 pr. km (3,50) 

Egen bil 0 - 10000 km – Tromsø kr 4,20 pr. km (3,80) kr 4,20 pr. km (3,50) 

Egen bil over 10000 km kr 3,45 pr. km (3,45) kr 3,45 pr. km (3,50) 

Egen bil over 10000 km – Tromsø kr 3,55 pr. km (3,45) kr 3,65 pr. km (3,50) 

Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km kr 1,00 pr. km 

Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km kr 1,00 pr. km 

Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km kr 1,00 pr. km 

Snøscooter og ATV kr 7,50 pr. km kr 7,50 pr. km 

Motorsykkel over 125 ccm og mopedbil kr 2,95 pr. km kr 2,95 pr. km 

Moped og motorsykkel t.o.m. 125 ccm kr 2,00 pr. km kr 1,60 pr. km 

Båt med motor fra og med 50 hk kr 7,50 pr. km kr 7,50 pr. km 

Båt med motor inntil 50 hk kr 4,00 pr. km kr 4,00 pr. km 

EL-bil kr 4,20 pr. km (3,80) kr 4,20 pr. km (3,50) 

EL-bil Kr 4,20 pr. km (3,45) Kr 4,20 pr. km (3,50) 

Andre fremkomstmidler kr 2,00 pr. km kr 2,00 pr. km 

Kjøregodtgjørelse etter disse satsene vil ikke gi skattepliktig overskudd. Der de skattefrie satsene er lavere enn 
statens satser fremgår disse i parantes. 
   

Bilgodtgjørelse utlandet 

Egen bil 0-10000 km kr 4,10 pr. km (3,80) kr 4,10 pr. km (3,50) 

Egen bil over 10000 km Kr 3,45 pr. km (3,45) Kr 3,45 pr. km (3,50) 

Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km kr 1,00 pr. km 

Kjøregodtgjørelse etter disse satsene vil ikke gi skattepliktig overskudd. Der de skattefrie satsene er lavere enn 
statens satser fremgår disse i parantes. 
   

Nattillegg Norge 

Nattillegg ulegitimert * kr 430 pr. døgn kr 430 pr. døgn 

Legitimerte kostnader til overnatting (øvre grense) ** kr 1 800 pr. døgn kr 1 800 pr. døgn 

Utgifter til losji f.o.m. 29. døgn Eget regulativ Eget regulativ 

Maks nattsats utlandet     

Legitimerte kostnader til overnatting (øvre grense) ** Se satsene for de 
enkelte land 

Se satsene for de 
enkelte land 

*Ulegitimert nattillegg innlands etter denne satsen vil ikke gi skattepliktig overskudd.  
**De legitimerte satsene gjelder for statsansatte. For arbeidstakere i private bedrifter er det ingen slik 
begrensning med hensyn til dekning av legitimerte utgifter på tjenestereiser. Nattillegg utover legitimerte utgifter 
vil imidlertid være skattepliktig for den ansatte. 
 
 

Diettgodtgjørelse Norge - med overnatting 

Inntil 6 timer kr 0 kr 0 

F.o.m. 6 timer kr 710 kr 733 

6 timer over helt døgn kr 710 kr 733 
 



   Diettgodtgjørelse Norge - uten overnatting (Reiser over 15 km*) 

Inntil 6 timer * kr 0 kr 0 

F.o.m. 6 timer og inntil 12 timer kr 280 kr 289 

F.o.m. 12 timer kr 520 kr 537 

* Dersom særlige grunner tilsier det kan måltider dekkes etter regning når reisen er under 15 km og/eller under 
6 timer. 
 

Administrativ forpleining (bruspenger) 

Administrativ forpleining Norge/utland Kr 0 Kr 0 

 

Måltidstrekk Norge - reiser med overnatting 

Trekk for frokost kr 142 (20 % av kr 710) kr 146,6(20 % av kr 733) 

Trekk for lunsj kr 213 (30 % av kr 710) kr 219,9(30 % av kr 733) 

Trekk for middag kr 355 (50 % av kr 710) kr 366,5(50 % av kr 733) 

 
 

Måltidstrekk Norge - reiser uten overnatting fom 6 – 12 timer 

Trekk for frokost 20 % av sats kr 56 20 % av sats kr 57,80 

Trekk for lunsj 30 % av sats kr 84 30% av sats kr 86,70 

Trekk for middag 50 % av sats kr 140 50% av sats kr 144,50 

 

Måltidstrekk Norge - reiser uten overnatting over 12 timer 

Trekk for frokost 20 % av sats kr 104 20 % av sats kr  107,4 

Trekk for lunsj 30 % av sats kr 156 30 % av sats kr 161,1 

Trekk for middag 50 % av sats kr 260 50 % av sats kr 268,5 
 

 
 
 

Diettgodtgjørelse utlandet – reiser uten overnatting 

Godtgjørelse Benytt satsen for det 
enkelte land 

Benytt satsen for det 
enkelte land 

Inntil 6 timer kr 0 kr 0 

F.o.m. 6 og inntil 12 timer 2/3 av diettsatsen 2/3 av diettsatsen 

F.o.m. 12 timer Full diettsats Full diettsats 

6 timer over helt døgn Full diettsats Full diettsats 

Administrativ forpleining utlandet Kr 0 Kr 0 

 
 

Måltidstrekk utlandet (i % av den aktuelle diettsatsen) 

Trekk for frokost 10 % 10 % 

Trekk for lunsj 40 % 40 % 

Trekk for middag 50 % 50 % 

 
 
 
 

  



 

Skattedirektoratets forskuddssatser 
  

   Trekkfri kostgodtgjørelse 2016 2017 

For arbeidstakere som bor på hotell Kr 710 pr. døgn Kr 733 pr. døgn 

For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke 
uten mulighet for å koke mat 

Kr 307 pr. døgn Kr 315 pr. døgn 

For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er 
mulighet for å koke mat eller har overnattet privat. 

kr 200 pr. døgn kr 205 pr. døgn 

Matpenger/overtidsmat (fravær fra hjemmet minst 12 timer) kr 89 kr 92 

På reiser uten overnatting Satsene i statens 
regulativ, se ovenfor 

Satsene i statens 
regulativ, se ovenfor 

 
Forskuddssatsene for kostgodtgjørelse ved overnatting er de samme både for innland og utland. 
Diettgodtgjørelse inntil disse satsene vil ikke gi skattepliktig overskudd. Statens regulativ gir 
arbeidstaker rett til høyere godtgjørelse enn Skattedirektoratets forskuddssatser. Ved overnatting på 
pensjonat, hybel/brakke eller privat og diettgodtgjørelsen er utbetalt etter Statens Reiseregulativ, vil 
det derfor fremkomme et skattepliktig overskudd som skal innberettes på arbeidstaker som lønn. Er 
reell utgift større enn Skattedirektoratets forskuddssatser, og man ønsker å unngå skattepliktig 
overskudd, må diett refunderes etter regning. 
 

 

 

 


