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Nr. Tema 

1 Samfunnsoppdrag 

2 Trender 

3 Strategi og målsetninger 

4 Om ekspressfortollingsprosjektet 
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Samfunnseffekter og samfunnsoppdrag 

• Vi bidrar til et trygt samfunn 

• Vi bidrar til å finansiere velferdstjenestene fra det offentlige 

• og til rettferdige konkurransevilkår for lovlydige aktører 

• Vi bidrar til at Norge oppfyller internasjonale forpliktelser 

Samfunnseffekter  - mål 

Vår del av dette - samfunnsoppdraget 

Tolletaten skal beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og 
utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv 

inn- og utførsel av varer. 
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Et samfunn i endring 
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•Økende handel og reisevirksomhet 
•Transportformer og aktører 

• Netthandel 

•Verden rundt oss 
• Samfunnssikkerhet  
• Handelsliberalisering? 

•Teknologi 
• Nye varer 
• Nye transportformer 
• Nye muligheter for interaksjon – og økte 

forventninger 
• Nye verktøy for kriminelle 
• Nye muligheter for Tolletaten 

 

•De rause budsjetters tid er forbi 
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Verdiskapende samfunnsbeskyttelse 

 

• Lett å gjøre rett 

• Vurdere bredt, kontrollere 
målrettet 

• Bygget for fremtiden 

Ny virksomhetsstrategi 



Strategigrunnlaget for ekspressfortolling 

• Etablere nye, differensierte og mer effektive prosedyrer for 
næringslivet 

• Utvikle og digitalisere informasjonsflyten 

• Videreutvikle digital selvbetjening, ekspedisjon og veiledning 

• Øke etterlevelse gjennom … digital kontroll 

• Utvide informasjonsfangst og utvikle metodikk for å vurdere 
alle varestrømmene 

• Kontrollere på hensiktsmessige stadier i vareførselen 
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• Elektronisk og tidlig informasjon om varer og 
transportmiddel 

• Elektronisk vurdering og risikovurdering før 
ankomst 

• Melde- og fremleggelsesplikten ivaretas 
forhåndsvarslet og digitalt, automatisk 
bekreftelse ved faktisk grensepassering via 
ANPR 

• Kun stans ved behov for fysisk kontroll 

• Flest mulig varer fristilles ved grensepassering 
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Hvordan realisere dette? Ekspressfortolling!  



• Bedre muligheter for effektiv grensepassering 
for de med «papirene i orden» 

• … og som er villige til å dele informasjon tidlig 
og digitalt 
 

• Gradvis reduserte muligheter for direktekjøring 
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Innebærer også … 



• Reduserte tidsbruk for transportører 

• Dokumentasjon på hva som er lagt frem 

 

• Redusert risiko for feil som følge av 
kommunikasjon i ekspedisjonen 

• Mulighet for å håndtere førerløs 
transport 

 

• Bedre kontrollmuligheter for Tolletaten 
tidlig info og digital vurdering 

• Digital datafangst - færre manuelle 
prosedyrer, mindre behov for 
oppstillingsplasser mv 
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Ønskete gevinster 
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• Teste elektronisk innlevering av informasjon 
og elektronisk vurdering av informasjon 

• Teste ut ANPR-systemet for identifikasjon av 
kjøretøy for dette formål 

• Teste ut manifestsystem hvor vi kopler  
informasjon om transportmiddelet og 
tilhørende varer i TVINN 

• Teste trafikkstyring, infrastruktur mm. 

• Teste erfaringene med kontroll i et slikt 
regime 
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Pilotprosjekt på Ørje 



• Suksess forutsetter bruk! 

• Bruk forutsetter samarbeid med 
næringslivet 

 

• Takk for bidrag så langt! 

• Vi gleder oss til gode innspill 
fremover også 
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Krever samarbeid med næringslivet 


