
Høringsnotat, vedlegg til høringsbrev – Tolltariffen 2021 

Tolldirektoratet (TOD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2021: 

1.  Nye varenummer for fløte – Fra Tine SA 

Bakgrunn for behovet om endring

Tine ser et behov for å legge til rette for et skille mellom import til industriformål og til 

dagligvareformål. I tilfelle en situasjon med underskudd i nasjonal produksjon vil det være 

formålstjenlig at tollsatsene kan reduseres, slik at bedrifter som har behov for melkefett kan 

importere dette til bruk i næringsmiddelproduksjon, uten at import til dagligvareformål får 

tilsvarende tollreduksjon. 

Det er kun varenummeret for melk og 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. 

.5000 - som inneholder over 10 vektprosent fett 

- som inneholder over 10 vektprosent fett: 

.5001 - - i beholdere over 750 kg 

.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 

Tine hadde et nærmest identisk forslag til tolltariffen 2019. Den eneste forskjellen nå er at de 

forslår at beholderne skal være med innhold over 750 kg, i motsetning til 2019, da forslaget 

var beholdere med innhold over 750 liter.  

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 ifra et forvaltningsmessig 



perspektiv. For å forvalte det aktuelle regelverket ser Landbruksdirektoratet per i dag ikke 

behov for slike endringer innenfor posisjon 04.01. 

Direktoratet støtter derfor ikke forslaget.  

2. 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 pakninger med innhold under 20 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. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 

Tine hadde et nærmest identisk forslag til tolltariffen 2019. Den eneste forskjellen nå er at de 

forslår at innholdet skal være under 20 kg, , i motsetning til 2019, da forslaget var beholdere 

med innhold under 19 kg.  

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 ifra et forvaltningsmessig 

perspektiv. For å forvalte det aktuelle regelverket ser Landbruksdirektoratet per i dag ikke 

behov for slike endringer innenfor posisjon 04.05. 

Direktoratet støtter derfor ikke forslaget.  

3. Nye varenummer for sjokoladepålegg og pulver til sjokoladedrikk – fra 

Landbruksdirektoratet 

Bakgrunn for behovet om endring  



Landbruksdirektoratet har behov for å skille mellom importen av sjokoladepålegg, 

sjokoladedrikk og andre næringsmidler, og foreslår at dagens varenummer 18.06.9090 deles 

opp i tre nye varenummer. 

Sjokoladepålegg og pulver til sjokoladedrikk er berettiget til tilskudd under RÅK-ordningen. 

Med egne varenummer for disse varene vil ordningen kunne forenkles og effektiviseres. 

Endringen vil se slik ut: 

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao. 

- ellers: 

.9090 - - andre næringsmidler 

- - andre næringsmidler: 

.9091 - - - sjokoladepålegg 

.9092 - - - pulver til sjokoladedrikk, bortsett fra varer som hører under varenummer 

18.06.1000 

.9099 - - - 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 ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 

I varenummer 18.06.1000 går kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff. For å skille 

på vareomfanget til foreslåtte 18.06.9092, har vi tatt inn en henvisning til 18.06.1000. 

Direktoratet kan støtte forslaget.  

4. Nytt varenummer for visse frukter – fra Interfrukt 

Bakgrunn for behovet om endring  

Interfrukt er av den oppfatning at varenummer 20.07.9902 til 20.07.9909 ikke gir rom for 

korrekt tollsats, for fruktene banan, kokos, ananas, acai, litchi, granateple og kaktusfiken. Det 

er henvist til at varenummer 20.07.9902, som per i dag omfatter aprikos, mango, kiwi, 

fersken eller blandinger derav, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, er tollfritt. Interfrukt 

mener at banan, kokos, ananas, acai, litchi, granateple, pasjonsfrukt og kaktusfiken bør 



tilføyes vareomfanget til dette varenummeret, da disse fruktene, innført i fersk tilstand under 

kapittel 8, er tollfrie.  

Direktoratets kommentarer 

Posisjon 20.07 omfatter «syltetøy, fruktgele, marmelade samt pure og pasta av frukter eller 

nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff». De fruktene som er nevnt i forslaget vil klassifiseres i varenummer 20.07.9905, 

dersom de er tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og er omfattet av ordlyden til posisjon 

20.07. Tollsatsen til dette varenummeret er 8,34 kr per kg. I henhold til inngåtte 

frihandelsavtaler varierer tollsatsen fra 5,30 kr per kg til 6,26 kr per kg, avhengig av 

opprinnelsesland. 

Det er ikke anledning å endre vareomfanget til varenummer 20.07.9902 til også å omfatte de 

frukter som Interfrukt har nevnt i sitt forslag. Tolletaten har ikke myndighet til å ta et 

vareomfang fra et tollpliktig varenummer og flytte disse over til et varenummer som er 

tollfritt. 

Dersom det hadde vært varenummer tilgjengelig, kunne det blitt opprettet et nytt 

varenummer til å omfatte disse fruktene. Tollsatsen til varenummeret de kom fra (20.07.9905) 

vil imidlertid følge med til det nye varenummeret. Tolletaten er ikke bemyndiget til å endre 

tollsatsene. Det er Finansdepartementet og landbruksmyndighetene som har kompetanse til 

å foreta slike endringer.  

Da det ikke er varenummer tilgjengelig til å foreta denne endringen, lar forslaget seg ikke 

gjennomføre. Dersom det hadde latt seg gjennomføre, vil tollsatsen ikke blir forandret.  

Dagens varenummer 20.07.9902 ble innført ifm tolltariffen 1997, da med en tollsats på 0,34 kr. 

per kg. Denne tollsatsen ble satt til 0 ifm tolltariffen 2015. Da hverken tolldirektoratet eller 

landbruksdirektoratet for tiden har full tilgang til gamle arkiver, har vi ikke vært i stand til å 

finne ut av hvorfor akkurat aprikos, mango, kiwi og fersken ble skilt ut med eget 

varenummer med en lavere tollsats.  


