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Høring – utkast til lov om toll og vareførsel 
 
Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 17.1.06, som har blitt videresendt til 
oss av Fiskeri- og kystdepartementet.  
 
I følge FIN er forslaget til ny lov en teknisk revisjon, der målsettingen med 
revisjonsarbeidet er en oversiktlig og forenkelt lovgivning som vil gjøre det lettere for 
bl.a. næringsliv å avklare rettigheter og plikter ved inn- og utførsel av varer.   
 
Fiskeri– og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener at det er svært positivt at 
myndighetene arbeider for å klargjøre de rettigheter og plikter som næringsliv har ved 
inn- og utførsel. En teknisk revisjon av tolloven vil på noen områder bidra til dette.  
 
For næringslivet er det likevel forståelsen av det materielle innholdet i de enkelte 
bestemmelser som er mest viktig for aktiviteten. FHL har over lang tid arbeidet for at 
tollmyndighetene klargjør og presiserer de tolkninger som ligger i de enkelte 
bestemmelser. Dette er bedret de siste årene, men må løpende følges opp videre.  
 
Dette berører også de rettigheter og plikter myndighetene har når det gjeld inn- og 
utførsel av varer. Tollmyndighetene er en svært viktig premissleverandør for 
næringsaktivitet, og deres rolle i næringspolitikken bør oppvurderes og vektlegges mer 
enn tidligere. Basert på vår erfaring med en stor eksportnæring ser vi det som svært bra 
at det i høringsforslaget nå er lagt vekt på tollmyndighetenes rolle både ved inn- og 
utførsel av varer. Tollmyndighetene bør, i større grad enn tilfellet er idag være kjent 
med, gi informasjon og veiledning til bedrifter også når det gjelder krav og rettigheter 
ved utførsel av varer. Dette må ses som en del av myndighetenes tilrettelegging for best 
mulig næringsdrift for norske bedrifter.  
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