
1 
 

Vedlegg til høringsbrev – Tolltariffen 2019 
 

Tolldirektoratet (TOD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2019: 
 

1. Nye varenummer for kjøtt av storfe – fra Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund og Nortura Totalmarked kjøtt og egg 

Bakgrunn for behovet om endring 
Norsk produksjon av storfekjøtt dekker om lag 85 % av forbruket. Et av målene for 
importvernet er at importerte produkter ikke skal fortrenge norsk produksjon. 
Forslagstillerne har registrert at det i perioder importeres store mengder billig ku. Dette 
skjer fordi referanseprisen ved tolladministrering er knyttet til referansepris for ung okse 
som har en betydelig høyere pris enn ku. Markedet og prisene for ung okse og ku svinger 
ulikt i EU og Norge, som gjør at det periodevis med underskudd av norsk storfe har blitt 
importert for mye ku til en lav pris. Dette resulterer i markedsforstyrrelser for norsk 
storfekjøtt. Oppdeling av posisjon 02.01. og 02.02 vil gi rom for å sette to ulike tollsatser 
som vil reflektere prisen på de ulike kvalitetene på en bedre måte enn i dag. Men en slik 
oppdeling mener forslagsstillerne at det vil sikre en rettferdig og forutsigbarhet ved 
import av storfekjøtt til Norge. 
NHO Mat og drikke viser til innspillet og skriver at de står bak forslaget. De mener at 
forslaget er velbegrunnet og løser utfordringene bedriftene har i dag.   
 
På bakgrunn av de ønskede nye oppdelingene vil endringen vil se slik ut: 
 
Ex. 02.01  Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt.  
.1000 - hele eller halve skrotter 
 - andre kjøttstykker, ikke utbeinet: 
.2001 - - kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig 

(«compensated quarters») 
.2002 - - andre kvarte skrotter, forparter 
.2003 - - andre kvarte skrotter, bakparter 
.2004 - - såkalte «pistoler» 
.2008 - - ellers 
  
 - hele eller halve skrotter: 
.1001 - - av ung ku og ku 
.1009 - - ellers 
 - andre kjøttstykker, ikke utbeinet: 
 - - kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig 

(«compensated quarters»): 
.2011 - - av ung ku og ku 
.2012 - - ellers 
 - - andre kvarte skrotter, forparter: 
.2013 - - - av ung ku og ku 
.2014  - - - ellers 
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 - - andre kvarte skrotter, bakparter: 
.2015 - - - av ung ku og ku 
.2016 - - - ellers 
 - - såkalte «pistoler»: 
.2017 - - - av ung ku og ku 
.2018 - - - ellers 
 
Ex. 02.02  Kjøtt av storfe, fryst. 
.1000 - hele eller halve skrotter 
 - andre kjøttstykker, ikke utbeinet: 
.2001 - - kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig 

(«compensated quarters») 
.2002 - - andre kvarte skrotter, forparter 
.2003 - - andre kvarte skrotter, bakparter 
.2004 - - såkalte «pistoler» 
.2008 - - ellers 
 
 - hele eller halve skrotter: 
.1001 - - av ung ku og ku 
.1009 - - ellers 
 - andre kjøttstykker, ikke utbeinet: 
 - - kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig 

(«compensated quarters»): 
.2011 - - av ung ku og ku 
.2012 - - ellers 
 - - andre kvarte skrotter, forparter: 
.2013 - - - av ung ku og ku 
.2014  - - - ellers 
 - - andre kvarte skrotter, bakparter: 
.2015 - - - av ung ku og ku 
.2016 - - - ellers 
 - - såkalte «pistoler»: 
.2017 - - - av ung ku og ku 
.2018 - - - ellers 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
Det er usikkert om de foreslåtte endringene vil ha nærings- eller handelspolitiske 
konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er usikkert om de foreslåtte endringene vil ha økonomiske eller administrative 
konsekvenser.  
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Direktoratets kommentarer 
Forslagsstiller har ikke kommet med hva som er ment omfattet av begrepet «ung ku». I 
forslaget har KLF og Nortura tatt utgangspunkt i at kvige ikke skal gå i samme vare-
nummer som ung ku og ku.  I følge Store norske leksikon er kvige «ungku som ennå ikke 
har kalvet».  
Da forslaget gjelder områder der Landbruksdirektoratet administrerer tollsatsene, er det 
forelagt Landbruksdirektoratet for kommentarer. De anfører at slik regelverket er 
utformet i dag og praktiseres er ikke disse oppdelingene nødvendige ut i fra et 
forvaltningsmessig perspektiv. For å forvalte det aktuelle regelverket ser Landbruks-
direktoratet per i dag ikke behov for slike endringer innenfor posisjonene 02.01 og 02.02. 
Forslaget vil også gi en unødvendig komplisert tolltariff. 
Direktoratet støtter derfor ikke forslaget.  
 

2. Nye varenummer innenfor kapittel 3 – fra Fiskeridirektoratet 
 
Bakgrunn for behovet om endring 
I kapittel 3 er det 29 varenummer som ikke er artsspesifikk. Fiskeridirektoratet har behov 
for å ha tilstrekkelig spesifikasjon på både art og produkter for å kunne avsløre uregistrert 
omsetning. Den utviklingen som er sett i de siste års tolltariffer vanskeliggjør oppgaven 
og bruken av eksportdata til kontroll. Spesifiseringen på varenummernivå avgjør i stor 
grad hvordan det vil være mulig å vurdere produkters bearbeidingsgrad innenfor 
enkeltarter og dertil avgjøre hvilken omregningsfaktor en kan bruke for å regne seg 
tilbake til innsatsfaktor, dvs fisk tatt ut av havet.  
Det vises til at det tidligere er avdekket feildeklarering på torskehoder til eksport. 
Tidligere hadde torskehoder eget varenummer i den norske tolltariffen. Etter en 
oppdatering av HS-nomenklaturen i 2012 ble fiskehoder, sammen med fiskehaler og 
svømmeblærer gitt et varenummer på HS-nivå. Etter Fiskeridirektoratets syn har dette 
bidratt til å skape usikkerhet som vanskeliggjør deres risikovurdering og 
kontrollmulighet. Dette forsterkes når det oppstår usikkerhet om hvilket produkt som er 
blitt eksportert.  
Fiskeridirektoratet anbefaler at hestemakrell (tidligere kalt taggmakrell) (Trachurus 
trachurus) får eget varenummer i tolltariffen.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
Ex. 03.02  Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under 

posisjon 03.04. 
       -  sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis spp.), sardiner (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus), 
makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiskmakrell 
(Rastrelliger spp.), kongemakrell (Scomberomorus spp.), taggmakrell (hestemakrell) 
(Trachurus spp., Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), smørfisk (Pampus spp.) 
stillehavsmakrellgjedde (Cololabis saira), alminnelig hestemakrell (Decapterus spp.), 
lodde (Mallotus villosus), sverdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), 
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pelamide (Sarda spp.), marlin, seilfisk, spydfisk (Istiophoridae), unntatt spiselige 
biprodukter av fisk som hører under under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909: 

.4500   - - taggmakrell (hestemakrell) (Trachurus spp) 
 - - taggmakreller (Trachurus spp): 
.4501   - - - hestemakrell (Trachurus trachurus) 
.4509   - - - ellers 
 
Direktoratets kommentarer 
Forslaget er verken underbygget med statistikk eller behov for overvåkning. Inntil dette 
ev. foreligger, støtter ikke direktoratet forslaget. 
Fiskeridirektoratet fraråder at det brukes uttrykket «alminnelig hestemakrell (Decapterus 
spp), da dette kan misforstås i norsk sammenheng. Artsdatabanken har ingen norsk 
betegnelse på denne gruppen. Direktoratet tar gjerne i mot forslag til norske navn på 
henholdsvis Trachurus spp og Caranx spp samt Decapterus spp. 
 
Det er et behov for at marine arter på Artsbanken sin norske Rødliste som truet eller 
sårbare, i størst mulig grad klassifiseres i et internasjonalt handelssystem. Det er 17 
marine arter som var listet som sårbare. Et utvalg av disse som det fiskes på er vanlig uer, 
blåsteinbit, polartorsk og brugde. Disse er vurdert til å være hhv nær truet og sterkt truet. 
 
Vi antar at polartorsk (Boreogadus saida) klassifiseres under varenummer 03.02.5909 (fersk 
eller kjølt) og 03.03.6900 (fryst).  
 
Endringen vil se slik ut under posisjon 03.02: 
 - fisk av familie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,  
               Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt spiselige  
               biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 – 03.02.9909: 
 - - annen: 
.5903 - - - polartorsk (Boreogadus saida) 
.5909 - - - annen 
 
Da polartorsk er rødlistet skal det være minimal eller ingen handel. Vi har derfor latt 
varenummer 03.02.5909 stå uberørt.  
 
 
Endringen vil se slik ut under posisjon 03.03: 
Ex. 03.03  Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under   
   posisjon 03.04. 

- fisk av familie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,  
               Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt spiselige  
               biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.03.9101 – 03.03.9909: 
.6900 - - ellers 
 - - ellers: 
.6901 - - - av polartorsk (Boreogadus saida) 
.6909 - - - annen 
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Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 
Det er ikke nok varenummer igjen i serien til at familiene Sebastes og Anarhichas kan 
splittes opp i to nye oppdelinger, en for uer (Sebastes norvegicus) og en for blåsteinbit 
(Anarhichas denticulatus). Slik forslaget er utformet vil resten av artene i disse familiene 
føres i sekkeposten 03.02.8909. Vi ber høringsinstansene om kommentarer til dette.   
 
Fiskeridirektoratet ønsker at varenummer 03.02.8903 deles opp, slik at breiflabb (Lophius 
piscatorius) får eget varenummer. Det er ikke nok nummer igjen i serien til 0302.89 til at 
både Lophius spp og Lophius piscatorius kan få egne varenummer. Vi har i forslaget lagd 
eget varenummer for Lophius piscatorius, noe som innebærer at de andre breiflabbartene 
vil føres i sekkeposten 03.02.8909. Vi ber høringsinstansene om kommentarer til dette. 
 
Endringen for uer, blåsteinbit og breiflabb vil se slik ut under posisjon 03.02:  
               - annen fisk, unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 
                  03.02.9100 – 03.02.9909: 
                - - ellers: 
.8902      - - uer (Sebastes spp) 
.8903 - - - breiflabb (Lophius spp): 
.8904      - - steinbit (Anarhichas spp)   
.8909  - - annen fisk   
.8905      - - uer (Sebastes norvegicus)    
.8906      - - blåsteinbit (Anarhichas denticulatus) 
.8907     - - breiflabb (Lophius piscatorius) 
.8908   - - annen fisk 
    
Direktoratets kommentarer 
Direktoratet stiller spørsmål ved om det i det hele tatt eksisterer norsk handel med andre 
arter uer enn Sebastes norvegicus. Er i så fall den foreslåtte endring nødvendig? 
 
Det er etter norsk regelverk forbudt å fange ål, med unntak av et overvåkningsfiske. Det 
er stor etterspørsel etter ål i Danmark. Fiskeridirektoratet ønsker derfor at Anguilla 
anguilla får eget varenummer i tolltariffen. 
 
Endringen i posisjon 03.03 vil se slik ut: 



6 
 

- tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), 
nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk (Channa spp.), unntatt spiselige 
biprodukter av fisk som hører under varenumrene 03.03.9101 - 03.03.9909: 

.2600   - - ål (Anguilla spp) 
            - - ål (Anguilla spp): 
.2601   - - - europeisk ål (Anguilla anguilla) 
.2609   - - - annen ål  

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 
Direktoratets kommentarer 

 Da det er forbudt å fange ål i Norge (bortsett fra overvåkingsfiske) og det ikke er registrert 
eksport av ål i årene 2013- 2017, finner vi det ikke nødvendig å foreta den foreslåtte 
spesifisering. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Anguilla ssp er en betegnelse bestemt i 
HS-nomenklaturen og kan kun endres på nasjonalt nivå, noe vi ikke kan se behov for. 

 
Lave handelstall for ål: 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Import kr 43561 25555 37572 31895 49299 
Eksport kr 0 0 0 0 0 

Direktoratets øvrige kommentarer til forslagsstiller 
Fiskeridirektoratet finner ingen varenummer for brugde i tolltariffen. Varenummer 
03.02.9200 kan være «kamuflert» brugde som det er norsk forbud mot å fange og omsette. 
I følge Statistikkbanken til SSB har det ikke vært foretatt noen import eller eksport under 
varenummer 03.02.9200 de tre siste år. Direktoratet er av den oppfatning at dersom det 
foreligger et eksportforbud for brugde og varer derav kan dette ivaretas ved bruk av 
kontrollmasker i TVINN.  
 

3. Nye varenummer for levendefanget og levendelagret torsk – fra Capia 

Bakgrunn for behovet om endring 
Levendefanget og levendelagret torsk er blitt en viktig underkategori innen fersk torsk i 
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posisjon 03.02. Dette er en voksende næring og det forventes at dette produktet vil øke i 
årene som kommer.  
I denne sammenheng er det ønskelig med eget varenummer for levendefanget og 
levendelagret atlanterhavstorsk. 
Sjømat Norge er positive til at det opprettes et eget varenummer for levendefanget torsk. 
Levendefangst representerer en ny og viktig utvikling av villfisknæringen.  
 
Endringen vil se slik ut: 
  
Ex. 03.02  Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under 

posisjon 03.04. 
          - fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt spiselige biprodukter av fisk 
som hører under under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909: 

           - - torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):  
           - - - atlanterhavstorsk (Gadus morhua): 
.5128  - - - - ellers 
.5126 - - - - levendelagret 
.5127 - - - - ellers  

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Forslaget tar utgangspunkt i at varenummeret skal omfatte levendefanget og levende-
lagret torsk. Denne kategorien torsk, som ikke er oppdrettstorsk, forutsettes å være 
levendefanget. Direktoratet har i forslaget endret på den foreslåtte teksten, slik at den kun 
lyder «levendelagret». Vi ber spesielt høringsinstansene om innspill på ordlyden.  
 

4. Nye varenummer for laks under varenummer 03.02.1411 – fra Capia 

Bakgrunn for behovet om endring 
Når fersk laks eksporteres splittes de på fakturaen i vektgrupper. Dette er en standard 
som brukes for all eksport av fersk laks. Standardene er 1-2 kg, 2-3 kg, 3-4 kg, 4-5 kg, 5-6 
kg, 6-7 kg, 7-8 kg, 8-9 og 9+ kg.  
Sjømat Norge støtter en oppdeling av dette varenummeret, men ser ikke verdien av å dele 
opp i et så stort antall kategorier. En så detaljert oppdeling vil gi utfordringer med 
anonymitet både for produsenter og kunder. Inndelingen vil være tilgjengelig per 
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marked, slik at det vil være mulig å se priser på størrelser til ulike marked. Markedet på 
noen av størrelsene er tidvis tynt, og tidvis relatert til enkelthendelser, og det kan dermed 
være mulig ved bruk av statistikk å identifisere både leverandør, kunde og pris.  
Sjømat Norge opplyser at det i næringen har dannet seg en inndeling i tre størrelses-
kategorier, 1-3 kg, 3-6 kg og 6+ kg. De er av den oppfatning at det både er tilstrekkelig og 
hensiktsmessig at en oppdeling av varenummeret begrenses til disse tre størrelses-
kategoriene.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
Ex 03.02  Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under 

posisjon 03.04. 
           -  laksefisk («salmonidae»), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under 

varenummer 03.02.1900 – 03.02.9909:  
 - - atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho): 

- - - oppdrettet laks: 
.1411 - - - - med hode 

- - - - med hode: 
.1412 - - - - - med vekt høyst3 kg 
.1413  - - - - - med vekt over 3 kg men høyst 6 kg 
.1414 - - - - - med vekt over 6 kg 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Med den varenummerserien som er tilgjengelig er det ikke teknisk mulig å få til nye 
varenumre innenfor samtlige foreslåtte vektklasser.  
Vi foreslår nye oppdelinger innenfor de tre vektkategoriene som er anbefalt av Sjømat 
Norge.  
 

5. Nye varenummer for sild – fra Norges Sjømatråd  

Bakgrunn for behovet om endring 
Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge ønsker flere varenummer for sild, hhv for fryste 
sildelapper av nordsjøsild og NVG-sild og fryste sildefileter uten skinn av nordsjøsild og 
NVG-sild. Andelen av sild som landes for bearbeiding ut over rundfrysing har økt de 
senere år. Det er et ønske om å synliggjøre eksporten av sild mer spesifikt.  
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Endringen vil se slik ut: 
 
Ex. 03.04 Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), fersk, kjølt eller fryst.  
 - fryste fileter av annen fisk: 
 - - sild (Clupea harengus, Clupea pallasil): 
.8602 - - - fileter uten skinn 
 
 - - - fileter uten skinn: 
.8606 - - - - av nordsjøsild 
.8607    - - - - av norsk vårgytende sild (NVG-sild) 
.8608 - - - - av annen sild 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Direktoratet ser at handelen med de ulike typer sild under posisjonene 03.02 og 03.03 er 
høy. Riktignok er handelen med «annen sild» så lav at det kan virke unødvendig med tre 
varenummer for sild i hver enkelt bearbeidingsgrad, og vi anbefaler at det begrenses til to. 
Når det gjelder fryste sildelapper så hører de under en HS underposisjon hvor det er 
svært få varenummer tilgjengelig. Direktoratet ønsker primært å beholde disse til 
eventuelt fremtidig bruk for andre fiskeslag. 
 

6. Reversere inndeling for fryst makrell – fra Norges Sjømatråd og 
Sjømat Norge  

Bakgrunn for behovet om endring 
I fjor fremmet Norges Sjømatråd et ønske om å ha en ny inndeling etter vekt for fryst 
makrell. Ønsket ble sendt på høring uten at det kom noen ønsker om å beholde 
inndelingen som den var.  
Norges Sjømatråd har tatt en gjennomgang med markedsgruppen for pelagisk fisk og 
ønsker å få tilbake inndelingen som var t.o.m 2017. Alternativt å kun ha ett varenummer 
for fryst makrell.  
 
Sjømat Norge er også av den oppfatning at inndelingen av makrell etter størrelse bør 
justeres tilbake, dvs med et skille på 600 gram. Vanlige pakningsstørrelser for makrell er 
200-400 gram, 300-500 gram og 400-600 gram. Det er ingen praksis i næringen å skille 
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sorteringen på 450 gram. Et slikt skille gir derfor unødvendig misvisende statistikk for 
produksjonen.  
 
Endringen vil se slik ut: 
Ex. 03.03 Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 

03.04. 
 - ... makrell ... osv: 
 - - makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):  
.5404   - - - med vekt under 450 gram 
.5404  - - - med vekt 450 gram eller derover 
.5401 - - - med vekt under 600 gram 
.5402 - - - med vekt 600 gram eller derover  

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Vi har i forslaget brukt de samme varenumrene som er brukt tidligere. Da vareomfanget 
er identisk antas det å ikke oppstå bli feil ift statistikken.  
 

7. Nye varenummer for fløte – Fra Tine SA 
 
Bakgrunn for behovet om endring 
I følge Tine går det mot en situasjon der det ser ut til å bli knapphet på melkefett i Norge. 
Tine ser for seg at det i fremtiden vil åpnes for muligheten til å administrere ned tollen på 
enten større industrivolumer eller mindre forbrukerpakninger. Ved å dele opp vare-
nummeret for fløte etter fettprosent vil en kunne få en mulighet til å skille mellom import 
til industriformål og til forbruker. Det er kun varenummeret for fløte som inneholder over 
10 vektprosent fett som det er behov for å dele opp.  

Med de foreslåtte nye varenumrene mener Tine at dette vil gi landbruksmyndighetene en 
mulighet til å administrere ned tollsatsen på import av fløte til industriformål. Dette vil 
igjen gi en mulighet til å målrette tolladministreringen i større grad enn i dag.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
Ex. 04.01   Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff. 
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.5000 - som inneholder over 10 vektprosent fett 
 - som inneholder over 10 vektprosent fett: 
.5001 - - i beholdere over 750 liter 
.5009 - - ellers 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av forslaget.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Direktoratets kommentarer 
Da forslaget gjelder område der Landbruksdirektoratet administrerer tollsatsene, er det 
forelagt Landbruksdirektoratet for kommentarer. De anfører at slik regelverket er 
utformet i dag og praktiseres er ikke disse oppdelingene nødvendige ut i fra et 
forvaltningsmessig perspektiv. For å forvalte det aktuelle regelverket ser Landbruks-
direktoratet per i dag ikke behov for slike endringer innenfor posisjon 04.01. 
 
Direktoratet støtter derfor ikke forslaget.  
 

8. Nye varenummer for smør – Fra Tine SA  
 
Bakgrunn for behovet om endring  
Med samme begrunnelse som for ønsket om nytt varenummer for fløte til industriformål, 
ønsker Tine at det opprettes eget varenummer for smør som importeres i pakninger til 
industriformål.  
 
Endringen vil se slik ut: 
Ex. 04.05   Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk; meierismørprodukter. 
.1000 - smør 
 - smør: 
.1001 - - i blokker, plater eller stenger av vekt over 19 kg 
.1009 - - ellers 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Da forslaget gjelder område der Landbruksdirektoratet administrerer tollsatsene, er det 
forelagt Landbruksdirektoratet for kommentarer. De anfører at slik regelverket er 
utformet i dag og praktiseres er ikke disse oppdelingene nødvendige ut i fra et for-
valtningsmessig perspektiv. For å forvalte det aktuelle regelverket ser Landbruks-
direktoratet per i dag ikke behov for slike endringer innenfor posisjon 04.05. 
 
Direktoratet støtter derfor ikke forslaget.  
 

9. Nye varenummer for røtter til dyrefôr – fra Landbruksdirektoratet 
 
Bakgrunn for behovet om endring  
Som følge av ny artikkel 19-avtale med EU er det behov for å dele opp varenummer 
07.14.4000 slik at taroer til dyrefôr får eget varenummer. Det er gitt tollfrie konsesjoner for 
opprinnelsesprodukter fra EU under dette varenummeret, unntatt i de tilfeller de skal 
brukes til dyrefôr.  
Det er i samme artikkel også gitt tollfrihet under varenummer 07.08.2009 og 07.10.2209, 
unntatt i de tilfeller varene skal brukes til dyrefôr. Landbruksdirektoratet har imidlertid 
kun vurdert det hensiktsmessig at varenummer 07.14.4000 deles i denne omgang.  
 
Forslaget støttes av Landbruks- og matdepartementet.  
 
Endringen vil se slik ut: 
Ex. 07.14   Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og 
                   knoller med høyst stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller  
                   tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg.  
.4000 - taroer (Colocasia spp) 
 - taroer (Colocasia spp): 
.4001 - - til dyrefôr 
.4009 - -  ellers 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
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Direktoratets kommentarer 
Forslaget vil legge til rette for en enklere elektronisk deklarering av varene som skal 
innrømmes preferansetollbehandling, og direktoratet støtter derfor forslaget. 
 

10. Eget varenummer for fiskeolje til konsum i posisjon 15.04 – fra BLT 
(Berg LipidTech)   

 
Bakgrunn for behovet om endring  
Ubehandlet fiskeolje og raffinert fiskeolje klassifiseres under samme varenummer, 
15.04.2031. Forskjellen mellom uraffinert olje og raffinerte oljer øker etter som 
produksjonsteknikker og analyser utvikler seg.  
I følge forslagsstiller så bruker fiskeoljeprodusentene råstoff fra havområdene utenfor Sør-
Amerika, Nord- og Sør-Afrika og Mexico til produksjon av naturlige oljer.  
Det er derfor et ønske om å få et eget varenummer for oljen for å skille råolje fra raffinert 
olje. Det anføres videre at oljen som eksporteres møter tollsatsbarrierer.  
 
Direktoratets kommentarer 
Klassifisering av varer gjøres ved å følge de alminnelige fortolkningsregler. Dette inne-
bærer at det først velges korrekt posisjon for varen, og deretter riktig underposisjon. Ved 
å opprette et nytt varenummer for rå eller raffinerte oljer under 1504.20 kan den fortsatt 
ikke føres der, dersom den er unntatt fra posisjon 15.04 og rettelig hører under posisjon 
15.16 eller 21.06. Vi kan derfor ikke se at en oppdeling av 15.04.2031 vil endre på dette.  
 
Direktoratet anbefaler at det søkes om bindende forhåndsuttalelse for varen for å få brakt 
på det rene hva som er korrekt varenummer.   
 

11. Eget varenummer for blåbærsaft og blåbærkonsentrat – fra 
Landbruksdirektoratet 

 
Bakgrunn for behovet om endring  
Blåbærsaft og blåbærkonsentrat under varenummer 20.09.8999 er gitt tollfritt til EU. 
Landbruksdirektoratet har vurdert at disse to varene bør få eget varenummer. Den 
eksisterende kvoten på blåbærkonsentrat avvikles.  
Forslaget støttes av Landbruks- og matdepartementet.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
Ex. 20.09   Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt 
                  alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.  
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            - ublandet saft av andre frukter eller grønnsaker: 
             - - ellers: 
.8999 - - - andre 
 - - - andre: 
.8996 - - - - blåbærsaft  
.8998 - - - - andre 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil i følge Landbruksdirektoratet ikke ha nærings- eller 
handelspolitiske konsekvenser utover det som er lagt til grunn under forhandlingene med 
EU. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil i følge Landbruksdirektoratet ikke ha nærings- eller handels-
politiske konsekvenser utover det som er lagt til grunn under forhandlingene med EU. 

Direktoratets kommentarer 
Blåbærsaft vil i henhold til tolltariffens bestemmelser også omfatte konsentrater av 
blåbærsaft. Vi har derfor slettet ordet «blåbærkonsentrat».  
 

12. Eget varenummer for kakaoskall til dyrkingsmedium – fra 
Mattilsynet 

 
Bakgrunn for behovet om endring  
Kakaoskall og annet kakaoavfall kan brukes som dyrkningsmedium eller som ingrediens 
til dyrkningsmedium. Det er knyttet en plantehelserisiko ved produktene da mye av 
importen skjer fra land utenfor Europa. I henhold til vedlegg 3 til forskrift om plantehelse 
er det forbud å importere jord og organisk dyrkningsmedium fra ikke-europeiske land. 
Fra andre land er det tillatt kun dersom forsendelsen medfølges at et 
plantehelsesunnhetssertifikat.  

Direktoratets kommentarer 
I utgangspunktet er direktoratet positiv til oppdelingen, men påpeker at kakaoskall ikke 
bare blir brukt som dyrkingsmedium, men også som dekkbark og pyntebark. Direktoratet 
har derfor foreslått å erstatte teksten «til bruk som dyrkingsmedium» med «til jord- og 
hagebruk». Ett sluttbrukerbehov er vanskelig å kunne identifisere ved deklarering. Det vil 
derfor være opp til deklaranten at det deklareres korrekt slik at plantehelseaspektet 



4 
 

ivaretas. Vi reiser imidlertid spørsmål om varen brukes til annet formål enn til jord- og 
hagebruk i Norge. Er det da i så fall nødvendig med oppdelingen? 
 
Med direktoratets forslag innarbeidet, vil endring se slik ut: 
 
18.02   
.0000   Kakaoskall og annet kakaoavfall 
18.02   Kakaoskall og annet kakaoavfall  
.1001   - til jord- og hagebruk 
.1009   - ellers   

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 

13. Eget varenummer for kokosfibre til dyrkingsmedium – fra 
Mattilsynet 

 
Bakgrunn for behovet om endring  
Kokosfibre kan brukes som dyrkingsmedium eller som ingrediens til dyrkingsmedium. 
Det er da knyttet en plantehelserisiko ved produktet da mye av importen skjer fra land 
utenfor Europa. I henhold til vedlegg 3 til forskrift om plantehelse er det forbud å 
importere jord og organisk dyrkingsmedium fra ikke-europeiske land. Fra andre land er 
det tillatt kun dersom forsendelsen medfølges at et plantehelsesunnhetssertifikat.  

Direktoratets kommentarer 
I utgangspunktet er direktoratet positiv til oppdelingen, men påpeker at kokosfibre ikke 
bare blir brukt som dyrkingsmedium, men også som dekkbark og pyntebark. Direktoratet 
har derfor foreslått å erstatte teksten «til bruk som dyrkingsmedium» med «til jord- og 
hagebruk». Ett sluttbrukerbehov er vanskelig å kunne identifisere ved deklarering. Det vil 
derfor være opp til deklaranten at det deklareres korrekt slik at plantehelseaspektet 
ivaretas.  
 
Med direktoratets forslag innarbeidet, vil endringen se slik ut: 
 
53.05. 



5 
 

.0000 Kokosfibrer, abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee), rami og andre 
             vegetabilske tekstilfibrer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, ubearbeidde  
             eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry, noils og avfall av disse fibrer  
            (herunder garnavfall og opprevne filler). 
53.05 Kokosfibrer, abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee), rami og andre 
             vegetabilske tekstilfibrer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, ubearbeidde  
             eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry, noils og avfall av disse fibrer  
             (herunder garnavfall og opprevne filler). 
.1001   - til jord- og hagebruk 
.1009   - ellers 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 

14. Egne varenummer for landbruksplast – fra Grønt Punkt Norge   
 
Bakgrunn for behovet om endring  
For landbruket og Plastretur AS sitt retursystem for landbruksplast, vil det være av stor 
verdi å få egne varenummer for landbruksplast. Deres medlemmer som importerer 
landbruksfolie og betaler gjenvinningsvederlag vil kunne ha bedre oversikt og en enklere 
rapportering av mengdene landbruksplast de skal ta ansvar for.  
Returordningen innebærer at importører av landbruksplast skal rapportere mengden 
landbruksplast de importerer, og betale et vederlag som brukes til å samle inn og 
gjenvinne brukt plast fra landbruket.  
Det antas at noen importører av landbruksplast ikke er medlem i Grønt Punkt Norge, og 
dermed er gratispassasjerer i returordningene. Med egne varenummer for landbruksplast 
vil man kunne få et bedre grunnlag til å se totalt mengde generert plastavfall i landbruket 
og mengden plast det ikke betales for til retursystemet. 
 
Endringen vil se slik ut: 
Ex. 39.20   Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke 
                  forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer  
                  og uten underlag.  
.1000  - av polymer av etylen 
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           - av polymer av etylen: 
.1001  - - til landbruksformål 
.1009 - - ellers 
.2000 - av polymer av propylen 
            - av polymer av propylen: 
.2001 - - til landbruksformål 
.2009 - - ellers 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Forslagsstiller er innforstått med at det ikke er ønskelig med «end-use» oppdelinger, men 
ser at det er gjort unntak for det i tolltariffen. Landbruksplasten kan i utgangspunktet 
brukes til andre ting, men det er lite hensiktsmessig og sjeldent at den brukes til andre 
formål. Det synes vanskelig å finne tekniske spesifikasjoner som utelukker all annen plast 
og/eller omfatter all landbruksplast.  
Selv om det i tolltariffen er enkelte oppdelinger etter sluttbrukerkriteria, så innebærer 
ikke dette at det videreføres i nye oppdelinger uten at det vurderes nøye. Klassifisering av 
varer gjøres etter objektive kriteria, og et sluttbrukerkrav er vanskelig å identifisere ved 
deklarering av varen. Dersom dette skal fungere etter forslagsstillers ønske, må næringen 
selv slutte opp om dette. Av erfaring vet vi at når det ikke er toll på et produkt så 
«slurves» det med å klassifisere varen korrekt.  
Direktoratet er derfor ikke positive til forslaget i utgangspunktet.  
Forslagsstiller anfører at Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Norges Bondelag, 
Norges Bonde- og småbrukarlag, Agri Analyse, Norges Gartnerforbund, Fylkes-
kommunenes Landbruksavdelinger/miljøavdelinger, Norsk landbruksrådgivning (Ås), 
Innovasjon Norge, Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og miljøorganisasjoner vil ha 
nytte av at det innføres disse oppdelingene i tolltariffen. 
 

15. Egne varenummer for droner – fra SSB 
 
Bakgrunn for behovet om endring  
For å kunne lage statistikk over nye produkter som har økende omfang ønsker SSB egne 
varenummer for droner. Droner med innebygget kamera skal klassifiseres under 
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varenummer 85.25.8000, som fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokamera-
opptakere. Dette som følge av vedtak fattet i HS-komiteen i 2015.  
Samtidig er det ønske om eget varenummer for droner uten kamera i posisjon 88.02. 
Tilbakemelding fra en av forhandlerne av droner er at dronesalget har hatt en solid vekst 
gjennom hele 2017, en trend som har fortsatt og som også forventer videre utover i 2018. 
De ser at forbruker kjøper droner som ligger i en høyere prisklasse enn tidligere.  
 
Endringene vil se slik ut: 
Ex. 85.25 Sendere for radiokringkasting eller fjernsyn, også sammenbygd med 

mottakere eller apparater for opptak eller gjengivelse av lyd; 
fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraopptakere. 

.8000  - fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraopptakere 
            - fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraopptakere: 
.8001  - - integrert i en drone 
.8009 - -  ellers  
 
Ex. 88.02  Andre luftfartøyer (f.eks. helikoptre, fly); romfartøyer (herunder satellitter)  
                 og bæreraketter for romfartøyer samt ballistiske raketter. 
               - helikoptre:  
.1100      - - med tomvekt høyst 2000 kg 
               - - med tomvekt høyst 2000 kg: 
.1101      - - - droner 
.1109      - - - ellers 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
I Verdens tollorganisasjon diskuteres det en ny oppdeling for droner. Spørsmålene som 
belyses er om man skal skille mellom droner som har karakter av leketøy og droner til 
militært formål. Dersom man kommer til enighet innenfor den nåværende HS-syklusen 
(dvs november 2018) vil en internasjonal oppdeling bli introdusert i 2022. Utfordringen å 
skille mellom droner som har karakter av leketøy og andre droner vil fortsatt eksistere 
med de forslåtte oppdelingene på nasjonalt nivå.  
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Uavhengig av dette støtter direktoratet forslaget. Dersom det blir foretatt endringer i HS-
nomenklaturen gjeldende fra 2022, vil vi fra samme år foreta nødvendige endringer i 
tolltariffen i samsvar med dette. 
 
Direktoratet vil komme tilbake med forslag til varebeskrivelse. 
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