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Høringssvar - Endring av vilkårene for tollfritak for varer som innføres fra 
Svalbard  

Vi viser til høringsbrev av 24. januar 2022 med forslag til endringer i vilkårene for tollfritak for 

varer som innføres fra Svalbard (tollforskriften § 5-4-1). 

 

Tolletaten foreslår å justere kravet til at råvarene må ha opprinnelse på Svalbard eller Jan 

Mayen og tilhørende farvann (heretter Svalbard) for at en ferdigvare skal få tollfritak ved 

innførsel til fastlands-Norge. Forslaget innebærer at varer fra Svalbard underlegges de 

samme opprinnelsesreglene som gjelder etter konvensjonen om felles preferanseopprinn-

elsesregler for Europa og statene ved Middelhavet (PEM-konvensjonen). Disse reglene 

gjelder for de fleste frihandelsavtaler i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika (PEM-området). En 

slik endring vil medføre til at varer fra Svalbard vil bli behandlet på samme måte som varer 

fra Island, Færøyene og Grønland ved innførsel til Norge. Forslaget er ment å legge til rette 

for økt produksjon av bearbeidede varer på Svalbard med sikte på eksport. 

 

For at et produkt skal få nulltoll inn til fastlands-Norge fra Svalbard i medhold av dagens 

regelverk, må det være fremstilt i sin helhet på Svalbard, eller være produsert av råvarer som 

er fremstilt i sin helhet på Svalbard. Dette medfører at svært få produkter kan få opprinnelse 

Svalbard og dermed nulltoll inn til Norge. Å underlegge eksport fra Svalbard de samme 

opprinnelsesreglene som gjelder etter PEM-konvensjonen, vil for en del varer gi mulighet til å 

benytte importerte innsatsvarer til produksjon av ferdigvarer. 

 

Etter Landbruks- og matdepartementets vurdering, vil en slik endring av opprinnelsesreglene 

ikke få noen betydning for en rekke varegrupper ettersom også PEM-reglene krever at varen 

skal være «tilvirket i sin helhet» på Svalbard. Dette gjelder de fleste varene klassifisert under 

tolltariffens kapittel 1 (levende dyr), kapittel 2 (kjøtt), kapittel 4 (meierivarer), kapittel 6 
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(grønne planter), kapittel 7 (grønnsaker) kapittel 8 (frukt) kapittel 10 og 11 (korn og mel), 

kapittel 16 (bearbeidet kjøtt). Det samme gjelder bakevarer under posisjon 19.05, der PEM-

reglene krever at melet har opprinnelse fra Svalbard. 

 

Høringsforslaget kan derimot få betydning for mer bearbeidede varer, der det ikke er et krav 

etter PEM-reglene at innsatsvarene har opprinnelse fra Svalbard. Dette gjelder for eksempel 

smaksatt melk på posisjon 22.02, der det etter PEM-reglene ikke er et krav at melken eller 

smakstilsetningen kommer fra Svalbard.  

 

Det er viktig at ikke regelverket åpner opp for en omveistrafikk som vil kunne undergrave 

tollvernet for norskproduserte landbruksvarer. For å unngå omveistrafikk via Svalbard fra 

land som har toll inn til Norge, er det etter vår oppfatning nødvendig at det stilles krav til 

produksjonsprosessen på Svalbard, slik PEM-reglene i hovedsak gjør. 

 

Vi ber om at Tolletaten er særlig oppmerksom på muligheten for omveistrafikk av 

bearbeidede jordbruksvarer, og særlig de produktene som kan inneholde sensitive norske 

landbruksvarer (kjøtt og melk). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Henrik Einevoll (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Siv Tanja Durteste 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi: Landbruksdirektoratet  


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

