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Deres ref. 15710208-17 Vår ref.  15/2724-1 Dato: 30.06.15 
   

 

Tolltariffen 2016 – forslag til nye oppdelinger - Høring 

Vi viser til brev fra TAD med forslag til nye oppdelinger av tolltariffen for 2016. 

  
Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert følgende forslag til endringer:   

 Miljødirektoratets forslag om egne oppdelinger for visse levende fiskeslag og 

krepsdyr i kapittel. 3. 

 Fiskeridirektoratets forslag om egne oppdelinger for produkter av krill. 

 Mattilsynets forslag om egne oppdelinger for fettstoffer fra hhv fisk og 

sjøpattedyr i kapittel 15. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet er enig i TADs forslag til egne oppdelinger av 

levende fisk. Vi har således ingen merknader til at også rognkall er tatt med i forslaget. 

Imidlertid er rognkall i dag ingen kommersiell utnyttet fisk. Vi er også enig i at egne 

oppdelinger for levende krepsdyr utsettes til 2017 når ny oppdatering av HS-

nomenklaturen foreligger. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet er enig med TAD i at fiskeridirektoratet bør 

fremlegge bedre informasjon om de forskjellige produktene av krill, før det foretas egne 

oppdelinger av produkter fra antarktisk krill. 

 

Når det gjelder oppdelinger av fettstoffer fra hhv fisk og sjøpattedyr, registrerer vi at det 

er uenighet mellom TAD og Mattilsynet hvilke varenummer produktene skal ha. 

Imidlertid vises det til at det de tre siste årene ikke har vært importert varer under disse 



Side 2 

 

to varenumrene fra verken Færøyene eller Grønland. Vi er på denne bakgrunn enig 

med TAD som ikke kan se behovet for nye oppdelinger for fettstoffer fra hhv fisk og 

sjøpattedyr i kapittel 15.  

 

For øvrig er vi enig i at oppdeling av varer som ikke eksisterer bør fjernes. 

 

Med hilsen 

 

 

Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.) 

Fung. avdelingsdirektør 

 Knut Sverdrup 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Fiskeridirektoratet 
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