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Landbruks- og matdepartementet 

Dokumentet 17/40142-3 Høringssvar - forslag til endring i forskrift om administrative 

tollnedsettelser fra landbruksvarer for saken Høring av forslag til endringer i forskrift om 

administrative tollnedsettelser for landbruksvarer er utsendt av Tolletaten. Se vedlegget for 

innholdet i utsendelsen. 

For å lese vedlegget bør Adobe Acrobat Reader installeres. Lastes ned gratis her: www.adobe.com 

For ytterligere informasjon eller kontakt, se www.toll.no 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og gi beskjed til 

Tolletaten umiddelbart på post@toll.no 

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please 

delete this e-mail and notify the Norwegian Customs, immediately at post@toll.no 
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Landbruks - og matdepartementet

Høringssvar - forslag til endring i forskrift om administrative tollnedsettelser
fra landbruksvarer

Vi viser til høringsbrev av 26. oktober 2017 med forslag til endringer i forskrift om
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Tolldirektoratet har en kommentar/rettelse til § 11 Landbruksvarer omfattet av vedlegg 2.

Vi antar at det mangler et ord (uthevet i rødt), og at det skal stå:

Det k an innrømmes tollnedsettelser for landbruksvarer med varenummer omfattet av vedlegg 2
og som inneholder totalt mindre enn 40 vektprosent av korn, mel og landbruksvarer omfattet
av vedlegg 2, herunder mindre e nn 20 vektprosent kjøtt og kjøtt produkter omfatt et av vedlegg
2. Ved tollnedsettelse etter dette ledd beregnes tollsatsen ut fra den andelen disse innsatsvarene
utgjør i den omsøkte varen. De ordinære tollsatser i tolltariffen legges til grunn ved denne
beregningen, med mindre innsatsvarene er berettige t tollnedsettelse etter annet ledd.

Med hilsen

Aud Børset Dellrud
underdirektør Anne Merethe Moe Dahlen

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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