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Høring - forskrift til lov om inn- og utførsel av varer (vareførsels-forskriften) og
forskrift til lov om tollavgift (tollavgiftsforskriften)
Det vises til Tolletatens brev av 11. mars 2022.
Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader til Tolletatens høring 11. mars 2022 av forslag til
forskrift til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift til lov om tollavgift
(tollavgiftsforskriften):
Fremmede statsfartøy
I utkastet til vareførselsforskrift fremgår følgende i § 1-2-1:
§ 1-2-1. Lovens anvendelse på utenlandske marinefartøyer, militære luftfartøyer og andre
statsskip og statsluftfartøyer i tollområdet
Vareførselsloven kapittel 8 får ikke anvendelse på utenlandske marinefartøyer, militære
luftfartøyer og andre statsskip og statsluftfartøyer som benyttes til ikke-kommersielle formål.
UD legger til grunn at angivelsen av fartøy i § 1-2-1 er ment å sammenfalle med hvilke skip og
luftfartøy som må ha diplomatisk klarering for adgang til norsk territorium. På bakgrunn av dette
foreslår UD at ordlyden «marinefartøyer, militære luftfartøyer og andre statsskip og statsluftfartøyer»
forenkles. Følgende to alternative ordlyder foreslås:
Alternativ 1: «statsskip og statsluftfartøy»
Alternativ 2: «sivile og militære statsskip og statsluftfartøy»
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Norsk kontinentalsokkel
I noen bestemmelser, eksempelvis i § 5-12-4 bokstav g i utkastet til vareførselsforskrift, vises det til
«havbunnen eller havundergrunnen utenfor sjøterritoriet, forutsatt at Norge har enerett på utnyttelsen
av den aktuelle havbunnen eller havundergrunnen».
UD antar at det her siktes til norsk kontinentalsokkel. Dersom det er tilfelle, og det ikke er særskilte
grunner til å benytte en ordlyd som fraviker praksis i andre deler av norsk lovgivning, anbefaler
departementet at Tolletaten vurderer om «norsk kontinentalsokkel» eller «Norges kontinentalsokkel»
skal benyttes.
Det vises flere steder i høringen til «norsk del av kontinentalsokkelen». UD legger til grunn at dette
omfatter hele Norges kontinentalsokkel. Departementet anbefaler at nevnte ordlyd erstattes med
«norsk kontinentalsokkel» eller «Norges kontinentalsokkel».
Unntak fra kontroll grunnet Norges folkerettslige forpliktelser
I utkastet til vareførselsforskrift kapittel 8 om kontroll, gis det i § 8-1 om gjennomføring av kontroll
med vareførsel en rekke unntak fra kontroll. Flere av disse unntakene er innført for å gjennomføre
Norges folkerettslige forpliktelser. Det er imidlertid behov for å gjøre justeringer i disse
bestemmelsene for å gjennomføre norske folkerettslige forpliktelser fullt ut. Enkelte øvrige justeringer
kan også vurderes.
Til § 8-1-1 (1)
I listen over grupper som ikke kan kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med kontroll av
vareførsel bør det inntas et nytt pkt. c) mens de øvrige punkter forskyves nedover. Punktet bør lyde:
«Tjenestemenn som oppnevnes og godkjennes som diplomatiske utsendinger til Den palestinske
representasjonen i Norge.». Norge har etter Avtale mellom Norges regjering og Den palestinske
frigjøringsorganisasjonen av 2011, pkt. 7, en forpliktelse til at denne gruppen personell skal ha samme
privilegier og immunitet, fritak og lettelser som det norske myndigheter gir diplomatiske utsendinger
fra andre stater etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem.
Til § 8-1-1 (2)
Folkerettslige regler om personer som ikke kan kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med
kontroll omfatter bare familiemedlemmer for gruppene som nevnes i a) og b). Det kan vurderes å
legge inn en slik presisering.
Til § 8-1-1 (3)
Etter Wien-konvensjonene om diplomatisk og konsulært samkvem, hhv. art. 36.2 og 50.3, er personlig
bagasje fritatt for undersøkelse med mindre det foreligger «alvorlig grunn» til å anta at den inneholder
gjenstander. Ordlyden i 3. ledd bør endres fra «skjellig grunn» til «alvorlig grunn» for å reflektere våre
folkerettslige forpliktelser.
Til § 8-1-4 (2)
Det bør legges til i bestemmelsen at også brev, pakker og annen offisiell korrespondanse til fremmede
staters utenriksstasjoner bare kan kontrolleres dersom UD har gitt samtykke til dette. Både Wienkonvensjonen om diplomatisk samkvem og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem slår fast at
utenriksstasjonens offisielle korrespondanse er ukrenkelig, jf. hhv. art. 27.2 og 35.2, og Norges
forpliktelser etter disse bestemmelsene bør gjenspeiles i forskriften. Hvorvidt brev, pakker og annen
korrespondanse kan anses som «offisiell» må vurderes konkret på grunnlag av avsender, mottaker,
forsendelsesform mv. Slik korrespondanse skiller seg dermed noe fra kurerpost ettersom kurerpost må
ha en synlig angivelse av at forsendelsen er kurerpost slik det er angitt i § 8-1-4 (2) 2.setning.
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Videre er det både inngående og utgående korrespondanse og kurerpost som er ukrenkelig, og det
antas at dette bør gjenspeiles i ordlyden ved tillegget «og fra».
Det nevnes videre at også Den palestinske representasjonen i Norge og Den europeiske kommisjonens
delegasjon i Norge er gitt samme privilegier og immunitet, fritak og lettelser som det norske
myndigheter gir utenriksstasjoner fra andre stater etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem,
jf. hhv. Avtale mellom Norges regjering og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen av 2011, pkt. 6
og Avtale mellom Norge og De europeiske fellesskaps kommisjon om opprettelse i Norge av en
delegasjon for De europeiske fellesskaps kommisjon og dens privilegier og immunitet av 1987, art. 3.
Dette bør gjenspeiles i ordlyden.
§ 8-1-4 (2) bør etter dette lyde:
Brev, pakker, annen offisiell korrespondanse og kurerpost til og fra fremmede staters utenriksstasjoner
i Norge, Europeiske Kommisjonens delegasjon i Norge, Den palestinske representasjonen i Norge, FN
og FNs særorganisasjoner, kan bare kontrolleres dersom UD har gitt samtykke til det. Nødvendig
kurerlegitimasjon må fremvises for at kurerpost skal unngå kontroll etter denne bestemmelsen.
(Endringsforslag merket med kursiv)
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