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Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer og forslag til 
endring i forskrift om tollavgift 
 
Det vises til Tolletatens brev av 20.09.22 med høring av forslag til enkelte endringer i forslag til 
forskrift til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forslag til forskrift til lov om 
tollavgift (tollavgiftsforskriften) med tilhørende høringsnotat, samt til UDs brev av 13.06.22 med 
høringssvar til det opprinnelige forslaget til vareførselforskrift og tollavgiftsforskrift. 
 
Som påpekt i det nevnte brev herfra, følger det av Norges folkerettslige forpliktelser i Wien-
konvensjonene om diplomatisk og konsulært samkvem (WKDS og WKKS), hhv. art. 36.3 og 50.3 at 
personlig bagasje skal være fritatt for undersøkelse med mindre det foreligger «alvorlig grunn» til å 
anta at den inneholder nærmere angitte gjenstander, i den engelske versjonen «serious grounds». 
Ordlyden i någjeldende tollforskrift § 13-1-2 (3) benytter «skjellig grunn», og denne ordlyden er 
videreført i utkastet til ny vareførselforskriften § 8-1-1 (3). UD foreslo på dette grunnlag at ordlyden 
skulle endres fra «skjellig grunn» til «alvorlig grunn» for å reflektere våre folkerettslige forpliktelser. 
Dette er ikke fulgt opp. 
 
Etter UDs syn er «skjellig grunn» et lavere beviskrav enn «alvorlig grunn». Beviskravet «alvorlig 
grunn» er mindre brukt i norsk rett, men i de tilfellene det forekommer, er det lagt til grunn at det betyr 
«klar sannsynlighetsovervekt», se eksempelvis litteratur knyttet til Flykningkonvensjonen artikkel 1F 
og utlendingsloven § 31. UD mener derfor at «skjellig grunn» som beviskrav for undersøkelse av 
personlig bagasje ikke er tilstrekkelig strengt for å  
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Side 2 

oppfylle våre folkerettslige forpliktelser, og ber derfor at beviskravet endres ved bruk av en ordlyd 
som reflekterer det strenge beviskrav som må legges til grunn i slike tilfeller. 
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