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Håndterte 2,7 millioner 
deklarasjoner i 2013
De fleste forbinder Tollvesenet på Gardermoen med stor trafikk av reisende og kontroller på grønn og 
rød sone. Men noen hundre meter fra passasjerterminalen håndterte et 30-talls tollere hele 2,7 mil-
lioner deklarasjoner i fjor. 90 prosent av deklarasjonene gjelder import.

TEKST Thore Simenstad FOTO nyebilder.no

– Tollkontoret Gardermoen er tollkontoret 
med langt de fleste fortollingene i Norge, 
og antallet importdeklarasjoner øker med 
200 000 deklarasjoner per år, sier kontorsjef 
Geir Eilif Nilsen. 

Det er 32 TVINN-deklaranter og 31 tolla-
gerholdere knyttet til tollkontoret. Kontoret 
samarbeider tett med etterkontrollen i tollre-
gionen og tollrevisorene gjennomfører jevn-
lig regnskapskontroller hos tollagerholderne. 
Taxfreebutikken på flyplassen er eksempel 
på ett tollager med høyt beskattede varer. 
De store spedisjons- og kurerfirmaene har 
også egne tollagre hvor ufortollede varer blir 
oppbevart. Det er strenge krav til tollager-
holdere, og gjentatte brudd på tollagerbevil-
lingen kan føre til sanksjoner fra Tollvesenet. 

KONTROLL I EKSPEDISJONSFASEN
– Tollavdelingen gjennomgår nå en omor-
ganisering. Arbeidsmengden øker år for 
år, og dette betyr at vi må jobbe smartere 
og utnytte ressursene vi disponerer enda 
bedre. Kravene til effektivitet og resultater 
endrer seg. En av Tollvesenets oppgaver er 
å sikre staten inntekter fra fortollingsvirk-
somheten. Derfor legger vi større vekt på 
kontroll i ekspedisjonsfasen. Vi jobber med 
å utvikle dokumentkontrollen i fortollings-
systemet TVINN og utarbeider risikoprofiler 
for å forhindre avgiftsunndragelser. Vi har 
videre opprettet egne grupper som jobber 
særskilt med matvarer og tekstiler, fordi 
disse varene gir tollinntekter. Samtidig job-
ber andre grupper for å avdekke import av 
ulovlige legemidler og falske merkevarer. Vi 
er nødt til å jobbe på tvers av seksjoner og 

avdelinger for å finne gode organisatoriske 
løsninger som bedrer oppgaveløsningene og 
derfor blir mer prosjektorienterte, sier kon-
torsjef Geir Eilif Nilsen. 

FINNE BALANSEN
Samtidig som Tollvesenet skal sørge for 
penger til statskassa, skal etaten også utar-
beide gode prosedyrer og legge til rette for 
de seriøse næringslivsaktørene. Det hand-
ler om å finne den riktige balansen mellom 
næringslivets ønsker om «just in time» og 
Tollvesenets krav til kontroll.

Kontoret betjener alle de store kurersel-
skapene, noe som forklarer det store antal-
let tolldeklarasjoner. Trafikkmengden stiller 
store krav til kunnskaper hos de ansatte. De 
skal både spesialisere seg på egne områder, 
men samtidig være generalister innen fortol-
ling og varekunnskap. 

Kontoret har også utstrakt kontakt med 
flere av Tollvesenets samarbeidspartnere, 
som Mattilsynet, Legemiddelverket, Miljø-
direktoratet og Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap. 

LAKS OG STRATEGISKE VARER
Tolloverinspektør Terje Bjørnstad viser oss 
rundt på «fraktområdet» på Gardermoen. Et 
sørkoreansk fly laster inn laks til det asia-
tiske markedet. Fisk og fiskeprodukter er 
den største norske eksportartikkelen etter 
olje og gass. Fisk er ferskvare, og det går flere 
flyforsendelser hver uke fra hovedflyplas-
sen.

Det er eksporten av strategiske varer som 
står øverst på Bjørnstads dagsorden. Varer 
som er våpen, våpenkomponenter eller som 
kan brukes til framstilling av våpen kan bare 
eksporteres til utvalgte land. Disse varene 
er belagt med betydelige restriksjoner som 
det er særdeles viktig at Tollvesenet følger 
med på. Denne dagen kontrollerer han et 
vareparti til et land i Midt-Østen som ligger 

DEKLARASJONER    TEMA

TOLLKONTORET PÅ GARDERMOEN:

SØLV:  Tolloverinspektør Kai Hermansen kontrollerer 
en sending med sølv og gullvarer

EKSPEDISJON: Det var stille i ekspedisjonen da På 
grensen var på besøk.

ELEKTRONISK FORTOLLING: Deklarasjonene leve
res elektronisk i fortollingssystemet TVINN.
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TEMA    DEKLARASJONER

på tollageret til en speditør. Samtidig sjek-
ker han også innholdet i ei pakke som skal 
eksporteres til en privatperson i Iran. Her er 
alt i orden. Han opplever stor forståelse hos 
speditørene for at varer må legges til side for 
grundigere tollkontroll.

– Det blir mange kontroller uten resultat, 
men det aller viktigste er at vi fysisk sjek-
ker forsendelsene og forsikrer oss om at 
innholdet ikke bryter med regler og restrik-
sjoner. Og av og til finner vi i tillegg også et 
helt annet innhold enn det som står angitt 
i eksportdokumentene, sier Terje Bjørnstad. 

GULL OG SØLV
I kontrollhallen i tollbygget kontrollerer 
tolloverinspektør Kai Hermansen og tollbe-
tjent Sondre Hammerstad en sending med 
sølv og gullvarer. De har tatt ut sendingen 
til fysisk kontroll etter en forutgående kon-
troll av dokumentene, og bedt deklaranten 
møte opp hos Tollvesenet. Det er moms på 
gull og sølv, mens mynter er fritatt. 

– Vi har derfor sett at en del sendinger blir 
deklarert som kunst med nedsatt tollverdi, 
mens det i virkeligheten er gull og sølv i pak-
ken. Vi gjennomfører ofte fysiske kontroller 
av varer som har en høy verdi, forteller Her-
mansen. 

Førstetollinspektør Nina Johnsen Sundby 
leder gruppa som ser etter falske merkevarer. 
I 2013 stoppet og tilbakeholdt gruppa mer 

enn 100 000 enheter fordelt på 30 sendinger. 
Hun bekrefter at de fleste sendingene med 
falske merkevarer kommer fra Kina. 

– Hver eneste uke stopper og kontrolle-
rer vi sendinger på grunn av mistanke om 
falske merkevarer. Vi opplever at dette er 
en viktig jobb og at rettighetshaverne også 
synes det er viktig å følge opp innførselen 
av falske merkevarer, sier hun og tar fram 
både falske hodetelefoner med uriktig CE-
merke (godkjenningsmerke) samt noen fal-
ske klistremerker. 

– Ved siden av falske klær og sko, opple-
ver vi også forsøk på import av falske lege-
midler og leker. Sistnevnte er ofte direkte 
farlige for barn, understreker Nina Johnsen 
Sundby. n

LAKS TIL ASIA: Det går flere forsendelser med fisk til Asia fra hovedflyplassen hver uke

FALSKE MERKEVARER: Førstetollinspektør Nina 
Johnsen Sundby kontrollerer for å finne falske 
merkevarer.

Effektivitet og kvalitet
UPS er et av verdens største pakkeleve-
ringsselskap og en ledende global leve-
randør av spesialiserte transport -og 
logistikktjenester, og har eksistert i Norge 
i 21 år. Selskapet er blant de største dekla-
rantene på Gardermoen.

– Hvilke erfaringer har 
dere med tollkontoret 
på Gardermoen?

UPS kommunise
rer og samarbeider 
tett med tollkontoret 
på Gardermoen. Sam
arbeidet ble ytterli
gere forsterket i fjor 
da vi ble tildelt to repre
sentanter fra Tollvesenet Gardermoen som 
skal være UPS’ primære kontaktpersoner.

– Hva fungerer godt og hvor kan Tollvesenet 
forbedre seg?

UPS og Tollvesenet har et felles ønske om 
å løse saker på en effektiv og kvalitetssikret 
måte. Tydelighet og full forståelse for toll
bestemmelsene er avgjørende for at varene 
går raskt og enkelt gjennom tollen. Kom
munikasjon er viktig og eventuelle endringer 
som forbedrer overføring av informasjon om 
endringer i tollbestemmelsene, er viktig for 
at varene skal forflyttes enklere.

– Er det spesielle varer og tjenester som vol-
der mer utfordringer enn andre varer? 

 Ehandel og grenseoverskridende ehan
del vil trolig fortsette å øke, og derfor jobber 
UPS for å gjøre forsendelser over landegren
sene like enkelt som å sende innen samme by, 
og er positive til oppdateringer til regelverk 
og praksis som bidrar til å gjøre denne vare
strømmen enklere.

– Hvordan synes dere ordningen med tollager 
fungerer?

UPS har et tollager og det utgjør en viktig 
del av å være i stand til å tollklarere raskt og 
effektivt. Vi kan levere det meste av volumet 
så tidlig som mulig.

UPS ønsker å få tilbakemelding fra Tollve
senet på hvilke varer de ønsker å sjekke, før 
varene ankommer tollageret. Dette vil bidra 
til at både Tollvesenet og UPS kan være enda 
mer effektive og samtidig forbedre kvaliteten 
ytterligere. n

Odd Sandnes: Manager 
UPS Norge.
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NYHET

Følger opp TVINNdeklaranter
Det er viktig å deklarere varer riktig. Det er deklarant og mottaker sitt ansvar at korrekt informasjon 
oppgis til Tollvesenet. Badedrakter som veier 150 kilo vil kunne bli akseptert i fortollingssystemet 
dersom deklaranten bekrefter at dette er riktig. 

TEKST OG FOTO Thore Simenstad

Det er samordningskontoret som følger opp 
TVINN-deklarantene i Tollregion Oslo og 
Akershus (TOA).

Det er om lag 300 firmaer som deklarerer 
i fortollingssystemet TVINN (Tollvesenets 
informasjonssystem med næringslivet) i 
TOA. Tollregionens deklarantoppfølgings-
gruppe, tolloverinspektør Sylvi Granmo, 
førstetollinspektør Mette Lonstad og første-
tollinspektør Torhild Evjen, har regelmes-
sig oppfølging av 25–30 deklaranter ut fra 
risikovurderinger.

STORE OG SMÅ FIRMA
I praksis vil det si at Tollvesenet møter alle 
de store deklarantene og kurerselskapene 
samt flere av de mellomstore. Det er store 

forskjeller mellom deklarantene i TOA. 
Noen av disse har fire–fem sendinger i uka, 
mens andre deklarerer opp mot 6000 sen-
dinger daglig. 

KARTLEGGINGSMØTERI 
tillegg til den regelmessige oppfølgin-
gen av enkelte deklaranter, gjennomføres 
det kartleggingsmøter med de resterende 
deklarantene i tollregionen. Deklarantopp-
følgingsgruppen har så langt vært på rundt 
60 firmabesøk, men målet er å besøke alle 
deklarantene i tollregionen minst én gang. 
På disse møtene ser vi på rutinene rundt 
vareførsel. Møtene gir et bilde av hvem 
deklaranten er med tanke på nøkkelinfor-
masjon om blant annet varer, kunder og 
transportmåter.

HARD KONKURRANSE OG DÅRLIG TID
– Vi opplever at mange av deklarantene i toll-
regionen har flinke fortollere og de ønsker 
at ting skal være riktig. Dessverre møter vi 
også en del uvitenhet og firmaer med dår-
lige rutiner. Det gjøres mange slurvefeil. 
Noe av dette skyldes manglende opplæring 
og stort press på kvantitet. Feilklassifisering 
er en stor kilde til feil. Manglende informa-
sjon på fakturaer kombinert med dårlig tid 
gir ofte dårlig resultat. Vi har også vært hos 
deklaranter der enkelte fortollere ikke har 
hørt om tolltariffen. Vi ser også at det er 
stort tidspress i bransjen. Konkurransen er 
hard, og det betyr høye krav til effektivitet 
og lavest mulig kostnad. Flere deklaranter 
har valgt å ansette fortollere som fysisk 
befinner seg i Danmark, Sverige, Polen og 
India, sier Granmo, Lonstad og Evjen.

FØLGER OPP: Førstetollinspektør Mette Lonstad (til venstre) og tolloverinspektør Sylvi Granmo er to av medlemmene i deklarantoppfølgingsgruppa i Tollregion Oslo og 
Akershus.



























   22    PÅ GRENSEN 01-2014

TOLLTARIFF

Ordbok: Tolltariffen, som er tilgjenge-

lig fra toll.no, er en varebetegnelse 

som angir om en vare kan importeres 

tollfritt eller om den er tollpliktig, og 

etter hvilken sats tollen i tilfelle skal 

betales. Den norske tolltariffen er 

basert på en internasjonal konvensjon 

som inneholder en nomenklatur for 

klassifisering og beskrivelse av varer. 

Denne oppdateres jevnlig.

OPPRETT ABONNEMENT PÅ TOLL.NO

Tips: Ved å abonnere på nyhetsbrev 

fra toll.no, får du automatisk oppdate-

ringer på e-post om  tema som du er 

interessert i. Gjennom abonnementet 

får du beskjed når vi har publisert 

nyheter, rundskriv, veiledere, regel-

verksendringer og annet på tema som 

du selv har valgt. Du kan også velge 

hvor ofte du ønsker å motta e-posten.

KALKULATORER

RÅD: På toll.no finner du flere kalkula-

torer som hjelper deg med å beregne 

riktige kjøretøyavgifter. Du finner en 

kalkulator for beregning av avgifter 

ved import av kjøretøy, en kalkulator 

for å beregne hvor mye du må betale i 

engangsavgift når kjøretøyet forandrer 

avgiftsmessig status, f. eks. fra varebil 

til personbil,  og en kalkulator som 

beregner omregistreringsavgift.

RÅD OG TIPS

Tollvesenet får nye nettsider
I løpet av sommeren får Tollvesenet nye nettsider. Det skal bli 
lettere å finne fram, tekstene er forbedret og nettsiden vil være 
tilpasset visning på nettbrett og mobiltelefoner.

Dagens nettsider, www.toll.no, kom på lufta 
i 2005. Siden den gang har det vært en enorm 
utvikling der mobil og nettbrett tar over for 
stasjonære pcer. På toll.no kommer snart en 
av tre besøkende fra mobile plattformer. De 
nye nettsidene vil kunne tilby gode bruker
opplevelser på små skjermer.

– Tilpasning av siden til mobil gjør at vi 
må tenke nytt om design og innhold. Små 
skjermer krever hardere prioritering og en 
forenkling av måten å presentere innholdet 
på. Vi «forstyrrer» hovedinnholdet på siden 
minst mulig. Dette er et godt prinsipp også 
for større skjermer, forteller nettredaktør 
Hilde B. Jenssen i Toll og avgiftsdirektoratet.

– Etter planen skal de nye nettsidene lan
seres i løpet av sommeren. Utviklerne holder 
nå på med kodearbeidet. Samtidig jobber vi 
hardt med forbedring av tekster. 

TYDELIG SKILLE MELLOM NÆRINGSLIV 
OG PRIVAT
En stor endring fra dagens nettsider er at 
sidene blir delt i innhold for næringslivet 
og innhold for privatpersoner med hver sin 
forside.

– Forsiden for næringslivet vil være mer 
skreddersydd for denne brukergruppen. Vi 
tror og håper at alle blir mer fornøyd med 
denne løsningen. Som tidligere vil det fort
satt være mulig å abonnere på nyheter og 
endringer på epost, sier Jenssen.

BEDRE TEKSTER
– Brukerundersøkelser viste at mange hadde 
problemer med å forstå tekstene våre. Det 
har ført til et omfattende arbeid for å forbe
dre tekstene, forteller nettredaktøren.

Tre parter deltar i dette arbeidet. Info
senteret i Tollregion Oslo og Akershus gir 
innspill til hvordan tekstene fungerer i dag 
og hva brukerne spør om. Kommunikasjons
staben gir råd om språk og tekstutforming, 
og fagavdelingene sikrer at innholdet blir 
korrekt.

– Dette er tidkrevende arbeid. Vi har mye 
komplisert regelverk med mange detaljer. Vi 
har allerede publisert en del nye tekster, og 
tror vi har lyktes bra så langt. Tilbakemeldin
ger fra brukerne våre forteller at fire av fem 
brukere synes det nye innholdet er nyttig, 
sier Jenssen. n

 Mobiltilpasset: De nye 
nettsidene vil kunne tilby 

gode brukeropplevelser 
også på små skjermer.
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Hindrar farglege produkt
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Tollvesenet er begge viktige aktørar i arbei-
det med å hindre at farlege produkt hamnar på marknaden.
TEKST Tore Skår FOTO DSB

– Fyrverkeri er eksplosiv, derfor er fyrverkerihandel 
strengt regulert. Etter at forbodet mot pinnerakettar blei 
innført i 2008, har det blitt 70 prosent færre skadar. 

DSB arbeider med tryggleik i samband med 
produkt og forbrukartenester innanfor lov 
om kontroll med produkt og forbrukartenes
ter (produktkontrollova), lov om tilsyn med 
anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynslova) 
og brann og eksplosjonsvernlova. Målet er 
å redusere risikoen for alvorlege skadar og 
dødsfall som følgje av bruk av produkt eller 
forbrukartenester.

EØS-VARELOVA
– Vi samarbeider godt med DSB på fleire 
område. Mellom anna skal vi no i gang med 
eit samarbeid for å følgje opp EØSvarelova, 
som er EU sitt regelverk for å sikre at varer 
i den indre marknaden oppfyller krava til 
viktige samfunnsomsyn som helse, miljø 
og tryggleik, samtidig som vareflyten ikkje 
skal stoppast, seier Liv Rundberget, som er 
underdirektør ved vareførselsseksjonen i 
Toll og avgiftsdirektoratet.

Torill Tandberg i DSB peiker på at dei har 
ei viktig rolle for å følgje opp forbrukar og 
produkttryggleiken i Noreg.

– Denne lova stiller krav til oss som mar
knadstilsynsmyndigheit, seier Tandberg, 
som er avdelingsdirektør for avdeling for 
næringsliv, produkt og farlege stoff.

– Mandatet vårt er å gå ut i marknaden 
og føre tilsyn med at produkta som finst 
der i dag oppfyller HMSkrava. Men EØS
varelova stiller òg krav til at vi skal samar
beide med Tollvesenet. Og det er bra, for det 
beste er at vi får stoppa produkt som ikkje 
tilfredsstiller HMSkrava på grensa, presi
serer Tandberg.

Tollvesenet har høve til å stanse og halde 
tilbake varesendingar når det er mistanke 
om at krava til helse, miljø og tryggleik ikkje 
blir oppfylte. I desse tilfellene kontakter Toll
vesenet fagmyndigheiten.

– Tollvesenet har fleire gonger kontakta 
oss og bedt oss sjå nærmare på produkt som 
kanskje må stoppast, seier Tandberg.

MÅLRETTA KONTROLL
Ho presiserer at samarbeidet er godt. Gjen
nom fortollingssystemet kan Tollvesenet ha 
målretta kontrollar, og det blir gjort i samar
beid med DSB. I tillegg er DSB kontaktpunkt 
for EU sitt meldesystem om farlege produkt, 
RAPEX.

– Vi gir òg tollarar opplæring i kva dei 
skal sjå etter når dei står overfor produkt 
som kanskje bør stoppast frå å komme ut på 
marknaden, forklarer Tandberg.

TETT PÅ
DIREKTORATET FOR SAMFUNNS-
TRYGGLEIK OG BEREDSKAP 

 

Produkttryggleik: Torill Tandberg i DSB peiker på at 
dei har ei viktig rolle for å følgje opp forbrukar- og 
produkttryggleiken i Noreg.
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