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Tolltariffen 2018 - forslag til nye oppdelinger - høring med svarfrist 25. august 
2017 
 
Tolldirektoratet har i forbindelse med utarbeiding av tolltariffen som skal gjelde fra 1. januar 
2018 bedt om begrunnede innspill til endringer. 
 
Det har kommet til sammen 13 forslag fra 9 aktører.  

 
- Miljødirektoratet ber om egne oppdelinger for visse levende dyr 
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om egen oppdeling for 

magnesiumnitratheksahydrat 
-  Statistisk sentralbyrå ber om egne oppdelinger for bioenergiprodukter, etan samt gassoljer 
- Virke ber om at det vurderes eget varenummer for ost i lake 
- Capia ber om eget varenummer for levendefanget og levendelagret torsk under posisjon 

03.02, samt at oppdrettslaks får egne varenummer etter størrelseskategorier 
- Felleskjøpet Rogaland ber om egen oppdeling for pelleter og lupiner 
- Nortura og Kjøtt- og fjærfebransjens Landsforbund ber om oppsplitting av varenummer for 

kjøtt av storfe 
- Multiconsult ber om oppdelinger for solcellepaneler 
- Norges sjømatråd ber om endrede oppdelinger for fisk 
 
Samtlige høringsforslag er kommentert i vedlegget til dette høringsbrevet, og vi ber om 
merknader innen 25. august. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge 
høringen frem for underordnede etater.  
 
Høringen er åpen for alle og er publisert på www.toll.no. 
 
Høringsinnspill sendes post@toll.no (bruk tolltariffen 2018 i emnefeltet) eller til: 
 

http://www.toll.no/
http://www.toll.no/
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Tolldirektoratet 
v/Tariff- og opprinnelsesseksjonen 
Postboks 8122 Dep 
0032 Oslo 
 

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til tolltariffen@toll.no.  
 
 
Med hilsen 
 

Cecilie Grimsmo Alnæs 
underdirektør Trude Helland Aalerud 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Norsk bonde- og småbrukarlag 
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Norges Bondelag 
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Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 
Landbruks- og matdepartementet 
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Fiskeridirektoratet 
Norsk Gartnerforbund 
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO 
Miljødirektoratet 
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
Landbruksdirektoratet 
Hovedorganisjonen Virke 
Norges sjømatråd AS 
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