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HØRING - ENDRINGER I TOLLFORSKRIFTEN KAP 3 OM 
FORHÅNDSVARSLING OG AUTORISERTE FORETAK 
 
EFTA Surveillance Authority (ESA) har rettet et avvik på importområdet til Norge. Dette gjelder manglende 
kontroll ved grensepassering til Norge av gjennomført veterinær grensekontroll av levende dyr og varer av 
animalsk opprinnelse fra 3.stat, det vil si at det foreliggervarepartiet har godkjent CHED fra Mattilsynet, for 
tollkoder som Mattilsynet har bestilt restriksjoner på i TVINN, og som skal på tollager, i transitt eller til 
omlastning.   
 
Det har i et samarbeid mellom Tolletaten og Mattilsynet vært forsøkt å finne løsning for å lukke dette avviket 
blant annet i NCTS og det kommende ICS2. Fra Tolletatens side har det blant annet vært vist til manglende 
hjemling for å kreve at CHED nummer oppgis ved varsling i NCTS og for å stoppe varepartier som mangler 
godkjent CHED. 
 
Ved endring i tollforskriftens kap.3 er det er hensiktsmessig å kreve at det oppgis 8 siffer i tollkoden ved 
forhåndsmelding for å kunne fastslå om det er krav om veterinær grensekontroll for varen. Forskriften må 
kunne gi Tolletaten hjemmel for å kontrollere og gripe inn dersom det meldes varer av animalsk opprinnelse 
og levende dyr som ikke har godkjent CHED.  
Kravet om kontroll om det foreligger godkjent CHED vil også gjelde når autoriserte foretak gir 
forhåndsmelding om levende dyr og varer av animalsk opprinnelse fra 3.stat. 
 
Mattilsynet ber derfor om at de endringer som nå gjøres i tollregelverket også omfatter Mattilsynets områder 
på en slik måte at våre EØS-forpliktelser overholdes. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Grethe Bynes 
Seksjonssjef   
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