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Høringssvar – forslag til ny bestemmelse i tolloven § 5-10 om tollfritak 
for kjøtt fra egen jakt 

Vi viser til brev av 6. februar 2019 vedørende høring av forslag til kodifisering av reglene om 

tollfritak ved innførsel av kjøtt fra egen jakt.  

 

I dagens tollov er kompetansehjemlene i § 7-4 fjerde ledd, § 8-3 fjerde ledd om en sikker-

hetsmekanisme for tilfeller der preferansesystemet utløser vesentlige markedsforstyrrelser 

for landbrukssektoren, § 9-1, § 9-2, § 9-3, § 9-4, § 10-6 og § 12-9 tildelt Landbruks- og 

matdepartementet av regjeringen i kgl.res. 2. desember 2016. Dette innebærer at 

avgjørelsesmyndigheten etter disse bestemmelsene er overført til Landbruks- og 

matdepartementet. I kraft av denne myndigheten har Landbruks- og matdepartementet 

fastsatt forskrifter for våre ordninger, og delegert myndigheten til å forvalte disse ordningene 

til Landbruksdirektoratet. 

 

Den tidligere bestemmelsen i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative 

tollnedsettelser (FAT) § 19 om tollfritak for import av kjøtt til egen jakt, ble opphevet i 

forbindelse med en større regelverksrevisjon i 2016. Bestemmelsen ble opphevet fordi dette 

er en ordning som forvaltes av tollmyndighetene, ikke landbruksmyndighetene. Vi har i 

ettertid blitt kjent med at denne regelen ble benyttet av tollmyndighetene som en hjemmel for 

å innvilge tollfritak for kjøtt fra egen jakt. Slik vi ser det, skapte dette en rekke juridiske 

problemer knyttet til kompetansetildeling og delegasjon. 

 

I medhold av de kompetansehjemlene Landbruks- og matdepartementet er tildelt etter 

tolloven, kan vi fastsette nærmere forskriftsbestemmelser for våre ordninger og delegere 

myndigheten til å forvalte disse videre. Delegasjon kan som den klare hovedregel kun skje til 

organer som er underordnet faglig eller administrativt. Delegasjon innebærer verken å gi fra 
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seg egen kompetanse eller ansvaret for utøvelsen av den kompetansen som er delegert. 

Adgangen til delegasjon forutsetter dermed at det eksisterer eller etableres et over- og 

underordningsforhold mellom organene, og at det organet det delegeres til er underlagt det 

delegerende organets kontroll- og instruksjonsmyndighet. Sidelengs delegasjon er dermed 

utelukket, se for eksempel Graver "Alminnelig forvaltningsrett" (3. utg.) side 196.  

 

Slik vi vurderer det, er det dermed ikke mulig å hjemle en ordning underlagt tollmyndig-

hetenes forvaltning i vårt regelverk. Vi ser det derfor som positivt at regelverket for ordningen 

nå innarbeides i tolloven og tollforskriften. Forslaget innebærer ikke, slik vi ser det, noen 

materielle endinger i ordningen. Vi har derfor ingen ytterligere merknader til forslaget.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Henrik Einevoll (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Siv Tanja Durteste 

seniorrådgiver 
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