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Høringsuttalelse - forskrift til lov om inn- og utførsel av varer og forskrift til 
lov om tollavgift 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høring av forslag til forskrift til lov om 
inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift til lov om tollavgift (tollavgiftsforskriften) 
samt samtaler på telefonen, senest 17.06.2022, hvor DSB blant annet ble gitt utsatt høringsfrist til 
mandag 20.06.2022. 
 
DSB viser til forslag til ny vareførselforskrift kap. 11 om tilbakehold og beslag av varer. DSB regulerer 
den lovlige håndteringen av farlige stoffer av hensyn til sikkerheten til omgivelsene, og for å forhindre 
uønskede tilsiktede handlinger. I forbindelse med tilbakehold og beslag av varer som inneholder farlige 
stoffer, ønsker DSB å gjøre Tolletaten oppmerksom på at både midlertidig og annen lagring av farlige 
stoffer kan utgjøre en fare for omgivelsene. Med utfasing av direktekjøringsordningen, og overgang til 
levering av deklarasjon senest ved grensepassering, vil det kunne oppstå flere tilfeller av tilbakehold enn 
i dag. Det er særlige sikrings- og sikkerhetskrav knyttet til håndtering av eksplosiver og utgangsstoffer til 
eksplosiver. For å lovlig kunne oppbevare eksplosiver kreves det en tillatelse fra DSB. 
 
DSB støtter de foreslåtte endringene mht. å myke opp reglene for hvilke opplysninger fra Tolletaten som 
skal være taushetsbelagte. 
 
Det var også en god avklaring på telefonen mht. til ny vareførselslov § 11-7 jf. 11-3 (ref. høringsnotatet 
side 110) om at "uten nødvendig tillatelse fastsatt i annen lov" ikke kun knyttet seg til tilfeller der det 
kreves en særskilt tillatelse for innførsel av varen, men til alle tilfeller der varen ikke er i 
overensstemmelse med aktuelt regelverk. 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Mari Grande Austad Cecilie Magnussen 
Seksjonssjef Juridisk utredningsleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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