Ofte stilte spørsmål
- om betaling av fiskeravgift
Det ble feil i opplysningene jeg registrerte, kan dere endre?


Ja, vi kan endre fødselsdato og e-postadresse.

Hvorfor får jeg en kvittering uten referansenummer?


Hvis kvitteringen du får på epost ikke har referansenummer er den ikke gyldig. Betalingen
ikke har blitt utført og at du må forsøke på nytt.

Jeg har betalt to ganger, kan jeg få refundert den ene?


Ja, send oss en e-post med dokumentasjon på to betalinger (for eksempel to
referansenummer med samme navn). Merk at vi kun kan refundere avgifta, ikke
betalingsgebyret (kr 6).

Min kone vil allikevel være med å fiske, kan dere legge henne til på
familieavgiften min?


Vi kan dessverre ikke legge til familiemedlemmer, men vi anbefaler å kjøpe en ny avgift og
inkludere aktuelle familiemedlemmer. Send oss deretter en epost med de to
referansenumrene og kontonummer, så skal vi refundere den ene avgiften.

Må jeg betale avgift for enkeltperson når jeg har betalt for fiske med
faststående redskap i sjøen?


Nei

Er det mulig å kjøpe avgifter for videresalg?


Ja, fiskekortselgere og andre kan gå til innkjøp av fiskeravgiftskort for videresalg til fiskere.
Skriv da feltbeskrivelsen i hvert felt («fornavn», «etternavn», osv) og bruk fritt valgt dato
på fødselsdag. Ved videresalg påføres fiskerens navn på kvitteringen. Innkjøpte avgifter som
ikke blir solgt sendes til Miljødirektoratet for refusjon når fiskeåret er omme.

Hvorfor får jeg beskjed om at betalingskortet mitt er avvist når alt er i
orden?


I noen tilfeller opplever vi at brukere blir avvist selv om alt er i orden. Da kan det skyldes et
kommunikasjonsproblem mellom banken og betalingsløsningen og som oftest løses det med
å vente litt og prøve igjen senere på dagen.

Ring oss for spørsmål om fiskeravgift på telefon 465 08 029 (kl 08-15)
eller send en e-post til fiskeravgift@miljodir.no
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Brukerveiledning
http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/
På første side er det litt informasjon om fiskeravgifta og det eneste man kan gjøre her er å
trykke på den store knappen.

På neste side skal man velge avgiften man ønsker å betale og fylle inn informasjon om fiskeren.
Alle felt med rød stjerne må fylles ut. Deretter legger man det i handlekurven ved å trykke på
knappen.
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Den neste siden består av to deler. Den øverste delen er lik som på side to og gir deg
muligheten til å betale for flere avgifter samtidig. Lenger ned på siden finner du handlekurven
din.

Hvis du ønsker å legge til flere avgifter i handlekurven kan du fylle inn informasjon i feltene og
trykke på [Legg i handlekurv]. I eksempelet under har vi lagt til en familieavgift og to avgifter
for enkeltpersoner. Når du er har lagt de avgiftene du ønsker deg trykker du på [Til betaling].
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Nå blir du sendt videre til Nets sine sider. Det er de som tar seg av å formidle betalingen
mellom deg og Miljødirektoratet. Gebyret for betalingstjenesten er NOK 6,-.
Til slutt kommer du til en kvitteringsside.
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