
Nils Kenneth Brustad og Kristin Olaisen   

Valutaenheten Grensekontrollseksjonen Gardermoen   

   

Tolletatens valutakontroll 



 Avinor Oslo Lufthavn 

Passasjertall 

 2006: 17,7 mill. passasjerer 

 2011: 21,1 mill. passasjerer 

 2015: 24,7 mill. passasjerer 

 2017: kapasiteten økt til 28 mill. pass i året 
 

 

          Tall for 2015 

117 626 flybevegelser til/fra utlandet 

 

24,7 mill. passasjerer, herav 13,8 mill. utenlandspassasjerer 

 

37 800 passasjerer til/fra utlandet hver dag 
 



Valutasmugling 

Tolletaten har ansvaret for å kontrollere den fysiske valutaførselen. 

Ved fysisk inn- eller utførsel av valuta over 25 000 kroner skal dette 

deklareres for Tolletaten.  

Likestilt med kontanter er også andre betalingsmidler som f. eks. 

reisesjekker, verdipapirer forhåndsbetalte kredittkort og lignende.   

 



Reaksjoner 

Ved mistanke om at pengene stammer fra kriminelle handlinger: 

Beslag av hele beløpet og politianmeldelse.  

Hvis inn- og utførsler av valuta og andre betalingsmidler mistenkes å være forbundet 

med kriminalitet, anmelder Tolletaten forholdet til politiet. Tolletaten beslaglegger da hele 

beløpet til forholdet er ferdig etterforsket. 

 

Andre saker: 

Et overtredelsesgebyr (OTG) ilegges av Tolletaten.  

Hvis man ikke har meldt ifra om beløp over 25 000, vil Tolletaten ilegge et straffegebyr 

på 20 prosent av de pengene man har med seg.  

Beregningen gjøres fra første krone. For eksempel vil en manglende deklarering av 

26 000 kroner gi 5 200 kroner i straffegebyr. 

 



Hvorfor bekjempe valutasmugling? 

 Stammer fra svart økonomi eller kriminelle handlinger. 

 Drivkraften er profitt. 

 Bekjempelsen av smuglingen/inndragningen av profitten       

demotiverer bakenforliggende kriminalitet. 

 

 

 



Tiltak mot valutasmugling 

 Valutahunder 

 

 Offentlig kontrollsatsing – samarbeid 
 

 

 Enklere å inndra og/eller reagere når  

     det smugles valuta 



Valutasmugling i Norge 
 Tolletaten har tatt rundt 5.500 valutasmuglere 

på seks år. Samtidig er det avdekket forsøk 

på ulovlig utførsel av 307 millioner kroner. 

 Bare i 2015 ble nærmere 1.000 personer tatt 

for forsøk på smugling av norsk eller 

utenlandsk valuta. Det er rekordmange og en 

økning på 10 prosent fra året før. 

 Det beslaglegges i gjennomsnitt 51 millioner 

kroner hvert år. Ca. 22 millioner av disse blir 

tatt på Gardermoen. 

 Anslag tilsier at det smugles ut/inn kontanter 

for to milliarder kroner hver år. Med andre 

ord: det er store mørketall, og mye å ta av! 



Valutahundene i tollregionen 

 
 

Ted, 5 år. Hundefører: Nils Kenneth                Duke, 2 år. Hundefører: Kristin 



Valutasmugling: skjult i Shampo-/lotionflaske 
NOK 245 000,-  



Valutasmugling: beslag av EUR 48 000 i proteindrikke 



Valutasmugling: Gjemt i buksebeina på en 
parkdress NOK 361.000,- 



Valutasmugling: i gyngestol NOK 1 000 000,-  



 

 

Kontaktinformasjon 

THE END 


