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Høringsuttalelse - forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av 

industrielt bearbeidede landbruksvarer 

Statens landbruksforvaltning (SLF) viser til høringsbrev fra Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) av 30. oktober 2012 angående forskrift om fastsettelse av nedsatte 

tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer.  

 

SLF mener det arbeidet som er gjort med systematikk og ansvarsfordeling mellom LMD og 

SLF sikrer en helhetlig og korrekt forvaltning. SLF har noen få kommentarer.  

 

Mulighet for å trekke tilbake vedtak om nedsatt tollsats 

SLFs forvaltningspraksis er å gi alle tollmeldinger (som med ny forskrift vil få navnet 

”tillatelse til nedsatt tollsats for industrielt bearbeidete landbruksvarer”) gyldighet på tre år 

fra dagen det søkes. Satsene som legges til grunn for å beregne toll for innholdet av bær 

justeres fra 1. september hvert år. Dette håndteres i dag ved at tollmeldinger for varer som 

inneholder bær stoppes den 31. august og det utstedes en ny tollmelding med gyldighet fra 1. 

september med til-og-med dato lik den forrige tollmeldingen. Dette er gjort med hjemmel i 

dagens forskrift § 16: ”Tilbakekallelse av vedtak om tollfastsettelse”:  

Ved endring av tollnivået som følge av internasjonale avtaler og endringer i tollsatser 

fastsatt av Stortinget, kan Statens landbruksforvaltning tilbakekalle tidligere vedtak om 

tollsatser som er fastsatt i henhold til denne forskrift 

 

Vi kan ikke se at en slik bestemmelse tilsvarende den i dagens § 16 er med i 

forskriftsutkastet. Det er mulig å endre forvaltningspraksis til å utstede tollmeldinger med en 

kortere gyldighet dersom de inneholder bær. Det vil i så fall kreve systemtekniske endringer 

og kostnadene ved dette bør utredes. Det har ikke vært større utfordringer med dagens 

forvaltningspraksis. For å videreføre gjeldende praksis må forskriften imidlertid ha en 

bestemmelse som den i dagens § 16.  
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Kommentarer til vedlegg 1 

Det mangler noen land under definisjonene av D2 og MX2. Det gjelder henholdsvis Monte 

Negro, Hong Kong, Ukraina og Peru. 

 

Tollvarenummer 21.06.9090 

Dette varenummeret vil fra 1. januar 2013 bli splittet opp i 21.06.9093 til dyrefôr og 

21.06.9098 for andre varer og bør derfor innarbeides i vareomfanget.  

 

Fotnote 15 til vedlegg 1 

SLF foreslår en tilføyelse til dagens formulering som gjør teksten klarere:  

 

Tollsatsen i vedlegget gjelder for varer som ikke skal benyttes til dyrefôr. (Resten 

som i dag) 
 

Fotnote 16 til vedlegg 1 

SLF mener det må presiseres at det er den råvareavhengige tollen det kan gis fritak for. Den 

første delen av setningen, ”det kan gis tollnedsettelser for” foreslås erstattet med:  

 

”Det kan gis tollfritak for råvareavhengig toll (MX2) (resten som i dag). 

 

Kommentarer til vedlegg 2 

Satsen for melkeprotein 

I forskriftsutkastet så foreslås det å slå sammen kasein/kaseinater og melkealbumin til 

”melkeprotein”. Dette mener SLF er forvaltningsmessig og produktteknisk riktig, men det 

medfører et par praktiske utfordringer.  

 

Ved deklarasjonsberegnet toll, er satsen for kasein/kaseinat/melkealbumin i dag 33,47 kr/kg 

fra EU og land vi har FTA med og 43,13 kr/kg fra tredjeland. Disse satsene foreslås 

videreført og preferansesatsene er bundet i internasjonale avtaler. Med den foreslåtte 

omleggingen til ”melkeprotein”, vil denne satsen også gjøres gjeldene for deklarasjonsvarer 

(D1/D2) som inneholder ”andre meieriråvarer” (se for øvrig siste avsnitt om SLFs vurdering 

av denne råvaren). Disse varene har i dag høyere sats for melkeprotein fordi den er beregnet 

ut fra satsen på skummetmelkpulver. Det gir en noe høyere tollsats for melkeprotein, hhv. 

33,79 fra EU/FTA og 49,31 kr/kg fra tredjeland. 

 

Det som gir en forvaltningsmessig utfordring, er at varer som i dag ilegges 

deklarasjonsberegnet råvaretoll (D1/D2) og hvor det er deklarert inn ”andre meieriråvarer”, 

så vil gjeldende tollmeldinger være utstedt med en høyere tollsats enn hva som vil være 

tilfellet etter ny forskrift.  

 

Fotnote 2 til vedlegg 2 

Fotnote 2 på linjen for bringebær i tabellen må stå på MX2 og D2 og ikke på MX1 og MX2 

som det står i dag. Tredjelandssatsen reguleres ikke.  

 

Vedlegg 4 – råvaren ”meieriråvarer i annen form” 

Det er ønskelig å få flest mulig importører til å søke via det elektroniske søknadssystemet vi 

har i dag. Det forslaget som er beskrevet for ”meieriråvarer i annen form” er vanskelig å 
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overføre til den elektroniske løsningen som den foreligger i dag. SLF foreslår derfor å 

erstatte linjene som står for ”meieriråvarer i annen form” med følgende: 

 

Melkeprotein (1) Melkeprotein  100% 

 Melkefett 0 % 

Melkefett (1) Melkeprotein 0 % 

 Melkefett 100 % 

 

Teksten i fotnote (1) foreslås erstattet med: ”Der ferdigvarens innhold av meieriråvarer ikke 

faller inn under noen av de positivt nevnte råvarene i listen, beregnes tollen etter eksakt 

innhold av melkefett og melkeprotein. 

 

 

SLF har ingen flere kommentarer. 
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