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Høringsuttalelse fra Mattilsynet - utkast forskrift til lov om inn- og
utførsel av varer og forskrift til lov om tollavgift
Mattilsynet viser til høringsbrevet av 11. mars 2022. Vi har følgende kommentarer til høringen.
Ang. direktekjøring:
Mattilsynet ser at tillatelsen med direktekjøring nå skal utfases, og at man får på plass et system
med registrering og direktefortolling, ved bruk av vareførselsforskriften § 3-2-1. Dette vil bidra til å
sikre at man har kontroll på hvilke forsendelser som kommer inn i landet og hvor de er. Dette vil ha
betydning for flere av tollprosedyrene. Mattilsynet er positive til at direktekjøring nå utfases, som vil
bidra til å lukke deler av ESA-avviket på importområdet. Vi har også skjønt at det vil komme en
egen høring om dette.
Ang. ny registreringsordning:
Mattilsynet vil påpeke at vi savner en klarere kobling mellom den nye registreringsordningen, som
erstatter dagens deklarasjon, og TVINN. Det er viktig at importøren ved registrering av sin
forsendelse i toll-systemet, også får info om krav til veterinær grensekontroll for produkter i
forsendelsen. Det hjelper lite at forsendelsen klareres ved grensen i forhold til tolletatens regler, så
lenge forsendelsen ikke blir kontrollert i forhold til veterinær grensekontroll. Dette er avvik som ESA
har gjenopptatt ved sin revisjon av Norge i 2017 (tollager, omlasting og transitt). Avvikene er ikke
lukket og ESA avventer nå at Norge følger opp det vi har signalisert i vårt svar på ESAs
åpningsbrev i saken.
For å kunne lukke avviket er det viktig at tollregelverket ikke tillater varer til transitt (transport
gjennom Norge) og tollager uten at det foreligger en godkjent CHED (innførselsdokument), og for
omlasting at forsendelsen er meldt til veterinær grensekontroll.
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Vi har skjønt at Tolletaten ser på en videre løsning med TVINN (videreutvikling). Mattilsynet mener
at importør bør få et varsel (informasjonsboks) om at produktene i forsendelsen kan være
grensekontrollpliktige når man registrerer forsendelsen ved ankomst grensen.
Mattilsynet ser at våre begreper omlasting og transitt ikke helt samsvarer med tollregelverkets
begreper transittering og forpassing, og dette vil kunne skape forvirring.
Frigivelse av forsendelser i vareførselsloven § 3-5 - Tilbakehold:
Det er viktig at forsendelser som klareres av Tolletaten blir kontrollert opp mot krav fra Mattilsynet,
og at forsendelser som ikke er kontrollert slik de skal av Mattilsynet blir stoppet av Tolletaten og
ikke frigitt før den pålagt kontrollen er gjennomført. Som dere skriver i høringsnotatet deres skal
forsendelser med animalske produkter ikke frislippes før behørig utfylt CHED (innførselsdokument)
fremlegges med underskrift fra Mattilsynet om at forsendelsen er godkjent fra vår side.
Det bør legges inn i det digitale systemet at importør får et varsel om at det er krav til veterinær
grensekontroll, og at varslet er synlig for inspektørene i Tolletaten som en påminnelse/advarsel om
at det må foreligge en godkjent CHED etter gjennomført veterinær grensekontroll, før forsendelsen
kan frigis fra Tolletaten.

Med vennlig hilsen,
Ian Christian Burman
fung. seksjonssjef
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