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HØRINGSNOTAT om Utkast til ny Forskrift om administrative tollnedsettelser for
landbruksvarer
Generelt
Departementet foreslår å endre kapittelinndelingen. Det innebærer at generelle tollnedsettelser
reguleres først (etter de innledende bestemmelser), dernest individuelle tollnedsettelser, så
tollnedsettelser for korn, mel og kraftfôr og tilslutt øvrige tollnedsettelser. Hensikten med
dette er blant annet å bringe den nye forskriften i overensstemmelse med systematikken i en
ny tollov som er under utarbeidelse. Det henvises for øvrig til det vedlagte forskriftsspeilet,
som er en kortfattet oversikt over endringene i forslaget.
De viktigste materielle endringene foreslås under kapitlet om generelle tollnedsettelser under
jordbruksavtalens målprissystem og gjelder tollnedsettelser for kjøtt og potet. Disse er
imidlertid allerede gjennomført i henhold til instruks til Statens landbruksforvaltning (SLF),
og forslaget vil således innebære en forskriftsfesting av praksis. Forslaget representerer ellers
for en stor del språklige endringer, forenklinger og opprettinger. Departementet søker blant
annet med dette å forskriftsfeste praksis som er nedfelt i instrukser i form av brev. Videre er
det skjedd endringer i tolltariffen og jordbruksavtalen som ikke gjenspeiles i gjeldende
forskrift.

Til Kapittel 1. Innledende bestemmelser.
§ 1. Formål
Det foreslås ingen endringer i denne paragrafen i forhold til dagens forskrift.
§ 2. Virkeområde
Forskriftens virkeområde har til dels overlappet med posisjoner i tolltariffen som også
omfattes av Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt
bearbeidede jordbruksvarer 21. desember 2001 nr. 1647 (RÅK import-forskriften). For å
unngå denne dobbelbehandlingen foreslås det at posisjonene 35.01 og 35.05 fjernes fra første
ledd, og dermed fra forskriftens virkeområde.
Det foreslås et nytt annet ledd der forskriftens virkeområde utdypes og klargjøres. Ordningen
med administrative tollnedsettelser beskrives som å bestå av generelle og individuelle
tollnedsettelser, tollnedsettelser for korn, mel og kraftfôr og øvrige tollnedsettelser. En slik
beskrivelse skal gi et umiddelbart bilde av hvordan ordningen fungerer og hva som omfattes
av denne.
§ 3. Preferansetoll og GSP-toll
Bestemmelsen er ny i forhold til dagens forskrift. Her slås det fast at det i tillegg til andre
tollnedsettelser også kan innvilges preferansetollsatser som følge av frihandelsavtaler og
GSP-ordningen. Hensikten er å tydeliggjøre dette for brukerne ettersom dette er gjeldende
praksis pr i dag.
§ 4. Definisjoner
Departementet foreslår at det innføres tre nye definisjoner i henholdsvis § 4 nr. 2, 3 og 4.
Hensikten med dette er å øke brukervennligheten. Definisjon nr. 2, 3 og 4 i gjeldende forskrift
blir etter dette henholdsvis nr. 5, 6 og 7. De nye definisjonene er hentet fra gjeldende
jordbruksavtale. Ingen av begrepene er nye, og definisjonene som sådan er vel innarbeidet.
Departementet anser derfor dette som forskriftsfesting av praksis.
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Departementet legger til grunn at følgende definisjoner av henholdsvis målpris (definisjon nr.
2), representantvare (definisjon nr. 3) og øvre prisgrense (definisjon nr. 4), hentet fra
gjeldende jordbruksavtale, skal anvendes ved iverksettelsen av den nye forskriften:
• Målprisene skal være priser jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte
markedsforhold, det fastsatte importvern og de markedsreguleringsmuligheter som er
til disposisjon.
• Representantvare er den kvalitet eller sort som er noteringsvare; dvs. den varen som
noteres og overvåkes i forhold til målpris. Målprisene er avtalt for representantvarer av
definerte kvaliteter og sorter for kjøtt, korn, egg, poteter, grønnsaker, frukt og til
råvarenivå for ku- og geitemelk. De ulike representantvarene er nærmere definert i
jordbruksavtalen.
• Øvre prisgrense er den maksimale noteringspris i forhold til målpris som kan
aksepteres uten at tiltak skal iverksettes for å presse prisen ned mot målpris.
Noteringsprisen kan variere i forhold til målpris gjennom året, men skal som
gjennomsnitt for jordbruksavtaleåret ikke overskride målpris. Gjennomsnittsregelen
gjelder ikke for poteter, grønnsaker og frukt. Øvre prisgrense for de ulike varene
fremgår av jordbruksavtalen.
§5. Forvaltningsmyndighet
Det foreslås ingen endringer i denne paragrafen i forhold til dagens forskrift.

Til Kapittel 2 Generelle tollnedsettelser under jordbruksavtalens målprissystem
Dagens kapittel 2 og 3 har byttet plass i forslaget til ny forskrift. Det er foretatt en
gjennomgripende omredigering av nye kapittel 3 sammenlignet med gjeldende. Formålet har
vært å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige. Departementet har videre søkt å bedre språk
og rette opp uklarheter. Vilkår for tollnedsettelse fremgår nå av § 7, mens regler for beregning
av nivå for tollnedsettelsen er samlet i § 8. Utover de endringene som er nevnt spesielt,
foreslås det ikke å gjøre materielle endringer i regelverket.
Nye bestemmelser knyttet til tollfastsettelse for kjøtt
De siste årene har det vært underskudd i markedet for storfekjøtt. På bakgrunn av
markedssituasjonen har SLF administrert generelle tollnedsettelser i deler av året for å unngå
at markedspris som gjennomsnitt for året overskrider jordbruksavtalens målpris. I tråd med
gjeldende forskrifts § 16 første ledd skal tollnedsettelsene som hovedregel gis på hele
posisjon 02 01 og posisjon 02 02 (jf gjeldende forskrifts vedlegg 1). Tollnivået skal videre
fastsettes slik at det gir importmuligheter til målpris for jordbruksavtalens representantvarer
(hele/halve slakt). For de øvrige varenumrene skal det, som hovedregel, settes ned med
samme relative tollnedsettelse som varenumre for hele og halve slakt (jf. gjeldende forskrifts
§§ 16 og 17).
Dagens bestemmelser har etter departementets syn svakheter i forhold til å legge til rette for
utnyttelse av internasjonale kvoterettigheter. Det er et mål at Norge utnytter sine
internasjonale kvoter så godt som mulig. I det foreliggende forslaget er det derfor lagt opp til
at kvoteutnyttelsene skal vurderes før en eventuelt åpner for tollnedsettelser for andre varer
enn hele/halve slakt og kvarte skrotter. Forslaget innebærer derfor etter departementets syn en
forbedring i forhold til å overholde Norges internasjonale kvoteforpliktelser.
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Hovedregelen blir etter dette at det skal importeres hele/halve og kvarte skrotter. Det vil
fortsatt kunne åpnes for import innenfor hele tollposisjoner, men kun dersom WTO-kvotene
er oppbrukt og det fortsatt er behov for import av stykningsdeler. Industrien blir på denne
måten sikret råvarer uten at dette medfører avsetningsproblemer for biffer og fileter.
I 2004 er ny praksis etablert og den nåværende hovedregelen fraveket gjennom å bruke
dispensasjonsbestemmelsen i gjeldende forskrifts §16 fjerde ledd. Som en følge av dette, har
det i perioder vært gjennomført generelle tollnedsettelser kun på hele og halve slakt. I tillegg
har en gjennomført tollnedsettelser hvor en har dispensert fra hovedregelen om samme
relative tollnedsettelse for alle varenumre som omfattes av tollnedsettelsen.
Dispensasjonsbestemmelsen skal imidlertid kun anvendes i ”særlige tilfeller” og ikke
regelmessig. Det er således behov for å nedfelle denne nye praksisen tydeligere i den nye
forskriften.
Hensynet til norsk landbruk og næringsmiddelindustri tilsier etter departementets vurdering
også at det er uheldig med samme relative tollnedsettelse for hele posisjon 02 01 og 02 02.
Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor markedet primært har behov for hele og halve slakt til
skjærebedriftene, samtidig som markedet er dekket for biffer og fileter. Dagens bestemmelser
kan føre til ustabile rammevilkår for industrien ved at en i situasjoner med mangel på råvare
(hele/halve slakt) i tillegg kan bli møtt med prispress på ferdigvare (biffer/fileter) som følge
av administrative tollnedsettelser. Dette har vært en utilsiktet konsekvens av de administrative
tollnedsettelsene for kjøtt. Departementet legger derfor til grunn at det, av hensyn til norsk
produksjon og foredling, samt utnyttelse av fremforhandlede importkvoter, vil være
hensiktmessig å innføre tollnedsettelser for hele/halve og kvarte slakt som en varig ordning,
og ikke som et unntakstilfelle.
Nye bestemmelser knyttet til tollfastsettelse for poteter
Departementet foreslår at spesialbestemmelser knyttet til tollfastsettelsen for poteter reguleres
i ny § 9. Dette er imidlertid å anse som forskriftsfesting av praksis på bakgrunn av brev av
hhv. 03.05.02, 17.03.03 og 23.05.05, som nå foreslås tatt inn i forskriften.
Bakgrunnen for administreringen av poteter er at både nypoteter og lagringspoteter i perioden
16. juli til 14. mai er tariffert på varenummer 07.01.9021 eller .9029, med en tollsats på 100%
eller 1,12 kr/kg. I perioden 15. mai til 15. juli vil imidlertid nypoteter tarifferes på
varenummer 07.01.9011, med en tollsats på 2,17 kr/kg. Denne tollsatsen er høy for å kunne gi
tilstrekkelig beskyttelse for norske nypoteter frem til 16. juli. Fra det tidspunktet det er slutt
på norske lagringspoteter fra foregående sesong, vil det ikke være beskyttelsesbehov for
norske lagringspoteter. På dette tidspunktet skal derfor tollsatsen også for nypoteter under
varenummer 07.01.9011 gis tollnedsettelse til 1,12 kr/kg, jfr § 9 andre ledd. Departementet vil
imidlertid understreke at tollsatsen kun kan administreres ned dersom det ikke lenger er
lagringspoteter på lager eller dersom det er gitt tilfredsstillende garantier fra
omsetningsleddene om at innmeldte poteter vil bli omsatt i markedet. Her skal SLF spesielt
vurdere tidspunktet for gjeninnføring av høy tollsats, for derigjennom å motvirke eventuelle
avsetningsproblemer for norsk nypotet grunnet for eksempel stor og tidlig avling.
Departementet foreslår at også tollsatsen for lagringspoteter reguleres i den nye § 9. Dette
innebærer at tollsatsen for lagringspoteter skal være 1,12 kr/kg gjennom hele året, med mindre
det er overnotering på potet, eller det oppstår alvorlige markedsforstyrrelser. Dette følger av
foreliggende utkasts § 7 første ledd og andre ledd nr. 2. Med dette skal bestemmelsen blir mer
eksplisitt og således mer brukervennlig.
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Det må imidlertid understrekes at reglene om tollnedsettelser på poteter etter § 9 ikke er
uttømmende. Hvis det er grunnlag for tollnedsettelser på potet på grunn av overnotering, jfr §
7 første ledd, vil dette kunne gi grunnlag for tollnedsettelser. Tilsvarende gjelder dersom det
oppstår alvorlige markedsforstyrrelser, jf. § 7 andre ledd nr. 2. I slike tilfeller vil en ikke være
bundet av nivået for tollnedsettelser i § 9.
§ 6. Fellesbestemmelser
Departementet foreslår å samle alle regler knyttet til vareomfang og hvilke varenummer/
posisjoner som kan omfattes av tollnedsettelse for den enkelte representantvare i denne
paragrafen. Det er foreslått nye bestemmelser knyttet til administreringen av storfekjøtt, jf.
eget avsnitt om dette ovenfor.
Gjeldende § 16 siste ledd foreslås fjernet. Her fastsettes det at melk som importeres på
grunnlag av generell tollnedsettelse, og som foredles til et melkeprodukt i Norge, omfattes av
prisutjevningsordningen for melk. Bestemmelsen er rettslig sett overflødig ettersom dette
forholdet er regulert i forskrift av 4. desember 2003 nr. 1455 om prisutjevningsordningen for
melk. Bestemmelsen bør derfor fjernes.
§ 7. Vilkår for tollnedsettelse
Det foreslås å samle alle regler om vilkår for tollnedsettelse i ny § 7, men uten å foreta
materielle endringer i bestemmelsene som sådan. Det foreslås imidlertid materielt nye
bestemmelser knyttet til administreringen av poteter, jf. eget avsnitt om poteter ovenfor.
§ 8. Nivået på tollnedsettelsen
Departementet foreslår å samle alle bestemmelser om fastsettelse av nivå på tollsats for de
enkelte varenummer som omfattes av tollnedsettelsen i § 7. Hovedregelen i første ledd skal
følges med mindre et av unntakene kommer til anvendelse. Det er videre foreslått materielt
nye bestemmelser knyttet til administreringen for nypoteter, jf. eget avsnitt om poteter
ovenfor. Videre foreslås det en materielt ny bestemmelse knyttet til beregning av tollsatsen i
tilfeller hvor tollnedsettelsen ikke gis med samme relative nedsettelse på alle varenummer
som omfattes.

Til Kapittel 3. Individuelle tollnedsettelser
Kapitlene 2 og 3 i dagens forskrift har som før nevnt byttet plass. Det innebærer at §§ 5-15 i
gjeldende forskrift tilsvarer §§ 10-20 i det foreliggende forslag til ny forskrift.
§ 10. Fellesbestemmelser
Forslaget innebærer en liten materiell endring i tredje ledd, hvor det foreslås innført en
minimumssats på kr. 0,50/kg. Dette gjelder ved fastsettelse av tollnedsettelse med
tilbakevirkende kraft i tilfeller hvor tollsatsen må fastsettes skjønnsmessig dersom tollsatsen
hadde vært null ved ordinær nedsettelse i forkant av import. Til grunn for den skjønnsmessige
fastsettelsen etter dette punktet vil flere momenter kunne spille inn: maksimal tollsats på
fortollingstidspunktet, nedsatt tollsats på liknende varer, hvor stort importkvantum det dreier
seg om etc. Praksis har vist at det er store likhetstrekk ved saker som omhandler nedsatt
tollsats med tilbakevirkende kraft. Dersom spesielle grunner ikke tilsier noe annet, eller en
slik håndtering vil gi et urimelig resultat, tilsier hensynet til likebehandling at tollsatsen settes
tilnærmet likt som i liknende saker. Som hovedregel har en da valgt å legge til grunn en
tollsats på kr. 0,50/kg. Denne endringen er å anse som forskriftsfesting av praksis.
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Det foreslås et nytt tredje punktum i første ledd, med krav om at varens prosentvise
råvareinnhold skal dokumenteres. Dokumentasjonskravet har særlig stor betydning i
kontrollsaker for å muliggjøre kontroll av om innholdet stemmer med det importøren har blitt
innvilget tollnedsettelse for. Departementet har brukt bestemmelsen i RÅK-import
forskriftens § 9 annet ledd (om krav til dokumentasjon av produktets råvareinnhold) som
utgangspunkt. Videre vil vi peke på at SLF sin adgang til å kreve informasjon om importpris
flyttes fra de enkelte bestemmelsene (§§ 6 og 7 i gjeldende forskrift) til § 10 første ledd fjerde
punktum, ettersom dette er en fellesbestemmelse for individuelle tollnedsettelser.
Departementet foreslår videre at det kan kreves klassifiseringsvedtak fra tollvesenet, jfr. §10
første ledd fjerde punktum. I dag følger det av gjeldende forskrifts §§ 6 og 7 at det må
foreligge klassifiseringsvedtak før tollnedsettelse kan innvilges. I utkastet til ny forskrift
foreslås det at det blir en skjønnsmessig adgang til å kreve klassifiseringsvedtak fra importør.
Importørene er fortsatt ansvarlige for korrekt klassifisering. For å tydeliggjøre dette vil SLF
sette inn en tekst på TNT-skjemaet som sier at tillatelsen ikke er en klassifiseringsavgjørelse,
og at importøren er ansvarlig dersom varen ikke stemmer med klassifiseringen.
Felles kommentar til §§ 11 til 13 vedrørende toll for vinråstoff
Tollsatsene for vinråstoff har i praksis blitt fastsatt i henhold til matrise. Departementet
foreslår å forskriftsfeste denne praksisen gjennom å ta matrisene inn i den nye forskriften.
Matrisene fremgår av nytt vedlegg 4.
§ 11. Landbruksvarer omfattet av vedlegg 2
Det foreslås å endre bestemmelsen knyttet til den næringspolitiske vurderingen. I dagens
forskrift kreves det at varer som gis tollnedsettelse etter næringspolitiske vurderinger ikke
skal konkurrere direkte med norske landbruksvarer. Denne bestemmelsen har blitt praktisert
slik at det er nok at råvarene som produktet består av har beskyttelsesbehov for å avslå
søknad. Departementet ser at det kan være uklart hva som ligger i begrepet ”direkte”
konkurranse, og anser det som mest hensiktsmessig å endre bestemmelsen på dette punktet.
Når SLF gjør sin næringspolitiske vurdering skal denne gjøres på råvarenivå og ikke på
ferdigvarenivå. Videre foreslås det å innføre minstetollsatser, jf. begrunnelse under
bestemmelsen for sammensatte produkter i § 13.
§ 12. Landbruksvarer med samme tollvarenummer som vare omfattet av vedlegg 2
Endringene i denne paragrafen er kun av språklig og redaksjonell karakter. Det innebærer
blant annet at dagens annet ledd første punktum om informasjon om importpris og
klassifiseringsvedtak flyttes til fellesbestemmelsen § 10.
§ 13. Sammensatte produkter
I nytt tredje ledd foreslår departementet å innføre en minimumstollsats for sammensatte
produkter. Dagens regelverk medfører at et produkt som kun består av råvarer som ikke
tidligere har vært importregulerte vil falle inn under gjeldende § 7, som fastsetter en
minstetollsats for produktet. Dersom produktet tilsettes en svært liten andel av en tidligere
importregulert råvare vil produktet ”flytte” seg fra gammel § 7 til gammel § 8. Konsekvensen
er at tollsatsen blir ubetydelig ettersom § 8 ikke fastsetter en minstetollsats. Den foreslåtte
minimumstollsatsen skal motvirke spekulasjon i råvarene som tilsettes et produkt for å
påvirke tollsatsen for produktet. Det foreslås at 1994 tollsats/vedlegg 3 tollsats praktiseres
som minstetollsats. Det vil da ikke spille noen rolle om produktet reguleres av ny § 12 eller ny
§ 13 i slike tilfeller.
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§ 14. Økologiske produkter
Departementet vil understreke at det skal legges de samme vurderinger til grunn ved
behandling etter ny § 14 som etter ny § 11. I ny § 14 første ledd innføres derfor samme
vurderingstema som i § 11. Det skal etter dette vurderes om det økologiske produktet er i
konkurranse med norske økologiske eller konvensjonelle produkter. Dette anses imidlertid
som forskriftsfesting av praksis ettersom SLF allerede praktiserer slike vurderinger. Dersom
det ikke er økologisk produksjon av produktet i Norge legges det til grunn at tollen beregnes
ut fra pris for konvensjonelle varer pluss 10 %. Det foreslås også i denne bestemmelsen å
innføre minstetollsatser, jf. begrunnelse under bestemmelsen for sammensatte produkter.
§ 15. Særlige fôrprodukter
Det foreslås å ta ut gjeldende § 10 nr. 2 fordi sildemel er tollfritt i tolltariffen fra 1. januar
2004. I ny § 15 nummer 2 foreslås det innført en bestemmelse om at tollfritak bare kan
innrømmes når grensen for vitamin- og mineraltilskuddsandelen overstiger 10 prosent. Et fôr
som er tilsatt en mindre andel vitaminer og mineraler enn dette må etter departementets
oppfatning regnes som fullfôr og skal således ikke ha tollnedsettelse. Dette er en
innstramming i forhold til dagens bestemmelse, men tollnedsettelsen blir i slike tilfeller så
liten i forhold til ordinær toll at det administrativt ikke er kostnadsmessig forsvarlig å
videreføre tollnedsettelser for produkter med mindre enn 10 % innhold av vitaminer og
mineraler. Det foreslås videre at bestemmelsen begrenses til å gjelde 23 09 9090. I praksis er
det kun dette varenummeret som administreres etter denne bestemmelsen. De øvrige
varenummer under posisjon 23 09 er ikke relevante å administrere ned.
§§ 16 Egg til utklekking av dyr for avl og formering og 17 Innsatsvarer til produksjon av
foredlede fiskeprodukter
Paragrafene har fått ny nummerering i forhold til dagens forskrift. Det er ikke gjort andre
endringer i disse bestemmelsene.
§ 18. Innsatsvarer til produksjon av bearbeidede landbruksvarer
I første ledd er ”Protokoll 2 tabell 2 i frihandelsavtalen mellom Norge og EF fra 1973” endret
til ”Protokoll 3 tabell 1 til EØS-avtalen”. Dette er bare en språklig oppdatering som en følge
av at en ny protokoll er fremforhandlet mellom Norge og EU.
Departementet forslår å utvide vareomfanget i ordningen noe. Nye varer som foreslås
innlemmet er raffinert soyaolje og raffinert rapsolje. I tillegg utvides ordningen ved at
palmeolje og palmekjerneolje ikke lenger kun er forbeholdt produksjon av sjokolade. Det er
noe usikkert hvordan det fremtidige behovet for tollbeskyttelse for de nye produktene er. Av
den grunn er det ønskelig med en næringspolitisk vurdering før tollnedsettelse kan gis. Dette
vil imidlertid i praksis ha liten betydning for de varene som allerede er omfattet av ordningen.
Departementet legger til grunn at forskriftens dispensasjonsbestemmelse benyttes dersom de
nye reglene gir utilsiktede utslag for enkelttilfeller, for eksempel ulike blandingsprodukter.
Slik dispensasjon kan kun innvilges der forskriften gir urimelige utslag i enkelttilfeller. Hvis
det i fremtiden viser seg at det kommer mange søknader for slike blandingsprodukter vil
departementet vurdere bestemmelsen eventuelt bør endres.
§19. Kjøtt fra egen jakt
Departementet foreslår å endre første ledd, slik at det nå blir adgang til å ta inn 75 kg kjøtt per
år for alle typer vilt. Endringen må anses som forskriftsfesting av praksis. Bakgrunnen er
endringen som er nedfelt i rundskriv av 1. januar 2005 fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Denne
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sammenslåingen vil gi bedre og mer effektiv kontroll og antas å representere en forenkling i
forhold til jegerne. I andre ledd foreslås det kun språklige endringer.
§ 20. Proviantering av fiskebåter
Denne bestemmelsen ble drøftet med Finansdepartementet i forkant av høringen, blant annet
for å vurdere den i lys av den s.k. provianteringsoverenskomsten. Det foreslås ingen endring i
bestemmelsen ettersom saken fortsatt er til vurdering i Finansdepartementet.

Til Kapittel 4. Tollnedsettelser for korn, mel og kraftfôr
§§ 18a og 18b i gjeldende forskrift blir henholdsvis §§ 21 og 20 i forslag til forskrift.
Kapitteloverskriften er uendret.
§ 21. Generelle tollnedsettelser
Det er gjort språklige endringer i første ledd. I tillegg er bestemmelsen knyttet til termintillegg
foreslått fjernet som følge av at termintillegget er avviklet i årets jordbruksoppgjør.
§ 22. Tollnedsettelser med kvantumsbegrensninger
Det er gjort språklige endringer i første ledd. I tillegg er bestemmelsen knyttet til termintillegg
foreslått fjernet som følge av at termintillegget er avviklet i årets jordbruksoppgjør.
Tredje ledd endres slik at det presiseres at utløsningen av ekstrakvote i henhold til § 7 utløser
en kvote for hele kvotevaregruppen, ikke bare for kvotevaren. I tredje ledd første punktum
foreslår departementet å endre ”norsk korn” til ”norsk korn og oljefrø”. Dette er en mer presis
benevning.

Til kapittel 5. Øvrige tollnedsettelser
§§ 19 og 20 i gjeldende forskrift blir §§ 23 og 25. Den nye § 24 regulerer tollnedsettelser for
såfrø og såkorn.
§ 23. Særlige bestemmelser om levende rein og rein til slakt
I første ledd første punktum er en skrivefeil rettet. ”Reindriftsavtalens” ble rettet til
”reindriftsavtales”. I annet punktum ble ”Reindriftens markedsutvalg” endret til ”Reindriftens
importutvalg” som følge av navneendring.
§ 24 Særlige bestemmelser om såfrø og såkorn (såvarer)
Denne paragrafen representerer en forskriftsfesting av praksis gjennom flere år. Det legges
etter dette til grunn at praksis er godt kjent av aktørene.
§ 25. Produkter som ikke omfattes av jordbruksavtalens målprissystem
Bestemmelsen fremstår med ny ordlyd for å åpne for å innvilge generelle tollnedsettelser for
import av varer omfattet av et nytt vedlegg 8 til forskriften. Dette representerer, som i § 24, en
forskriftsfesting av praksis på basis av flere brev. Dette gjelder blant annet brev av 23.
desember 1999 om grøntprodukter.
Brev av 5. februar 1996 og 23. august 2003 vedrørende svinefett er også foreslått innlemmet i
vedlegget. Departementet ber spesielt om merknader til akkurat dette, ettersom det vurderes å
ta svinefett ut av ordningen på grunn av mulig kobling mot ordningen med utenlands
bearbeiding for landbruksvarer.
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Departementet foreslår at brev av 25. juni 1996 om individuelle tollnedsettelser for frosne
skogsbær også hjemles i denne paragrafen, slik at det kan gis generelle i stedet for
individuelle tollnedsettelser for disse varene. Dette vil, etter departementets mening, innebære
en forenkling samtidig som en i realiteten forskriftsfester praksis. I brevet fremgår det at
1994-tollsatsen skal benyttes. I praksis har tollsatsen for tyttebær og multer blitt satt til null,
mens tollsatsen for blåbær har blitt satt til kr 0,60. Det foreslås at disse tollsatsene videreføres.
Det foreslås videre at det åpnes for generelle tollnedsettelser til eplesafter som klassifiseres på
varenummer 20 09 7100 (safter med en Brix verdi på høyst 20). Tollsatsen på 15 kr/kg er
fastsatt på et nivå som skal gi norskproduserte varer i tilsvarende produktgruppe en
sikkerhetsmargin på i størrelsesorden 10%. Satsen skal i utgangspunktet fastsettes én gang i
året. SLF bes overvåke markedsutviklingen og vurdere satsen fortløpende. Det presiseres at
dette i utgangspunktet er en prøveordning som skal evalueres etter ett år og som også vil bli
vurdert i forbindelse med en nært forestående gjennomgang av konservesordningen.
Dagens § 20 videreføres i § 25, annet ledd. For å klargjøre hva slags praksis som skal følges
foreslår departementet å presisere nærmere kriterier for hvordan tollnedsettelsene skal
fastsettes. Dette innebærer i realiteten ingen materielle endringer for disse produktene.

Til kapittel 6. Generelle bestemmelser
§§ 21-26 i gjeldende forskrift blir §§ 26-33 i forslaget til ny forskrift.
§ 26. Kunngjøring og iverksetting av generelle tollnedsettelser
I første ledd er adressen til SLFs hjemmeside endret til en generell henvisning til
hjemmesiden, uten en spesifikk adresse. Dette er gjort for å slippe å oppdatere forskriften
dersom adressen endrer seg. Det er ellers foreslått noen språklige endringer.
Departementet foreslår videre en forenkling i dagens andre og tredje ledd ved å slå dem
sammen. Antall virkedager fra vedtak om generell tollnedsettelse fattes til den blir iverksatt
blir dermed det samme for alle produktgrupper. Antall virkedager kuttes med dette fra 4 til 2.
Automatisering medfører at tollsatsene overføres til tollvesenets datasystem samme dag som
vedtaket fattes.
§ 30. Sanksjoner
Departementet foreslår å begrense SLF sin mulighet til å nekte innrømmelse av ny
tollnedsettelse til en periode på inntil tre år. Tidligere fantes ingen slik tidsbegrensning i
bestemmelsen, noe som kunne oppfattes som urimelig. Perioden som foreslås er hentet fra §
47 i Forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Forslaget
vil således bringe samsvar mellom denne forskriften og tilliggende tollregelverk.
Departementet vil imidlertid peke på at ny tollov er under utarbeidelse. Det kan derfor komme
endringer på dette punktet som følge av dette arbeidet.
§§ 27, 28, 29, 31, 32 og 33
Det er ikke gjort endringer i disse paragrafene annet enn nummereringen og oppdateringen av
ikrafttredelsesdatoen i § 33.

Til Vedleggene.
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Vedleggene er gitt nye nummer som følge av at kapittel 2 og 3 har byttet plass og er etter
dette nummerert fortløpende. Det vedlegget som det først vises til i forskriften blir vedlegg nr.
1 osv. Det er også foreslått nye overskrifter til vedleggene, men uten at dette medfører
materielle endringer.
Vedlegg 1 Landbruksvarer under jordbruksavtalens målprissystem. (Tidligere Vedlegg 5 til
FAT)
Her er representantvarene endret i henhold til jordbruksavtalens målprissystem. Under poteter
er varenummeret for nypoteter tatt med i vareomfanget. For kepaløk er varenumrene som
gjelder rødløk tatt ut av vareomfanget. Det er muligens endringer i representantvaren for
fjørfe for avtaleåret 2005/2006 som ikke er innarbeidet i vedlegget.
I enkelte av vedleggene brukes ”ex” foran enkelte varenumre. Det betyr av bare deler av det
aktuelle tollvarenummeret er omfattet av muligheten for tollnedsettelse.
Vedlegg 2 Tidligere importregulerte landbruksvarer (Tidligere Vedlegg 1 til FAT)
Vedlegget er noe omarbeidet. Blant annet er merknadsrubrikken fjernet fordi den ikke ga
informasjon det var nødvendig å ha i en slik rubrikk. Alle varenumrene og tollposisjonene er
gjennomgått og kvalitetssikret. Det er satt på ex. på de posisjonene der vedlegget ikke skal
gjelde hele posisjonen. I tillegg er geit påført sammen med sau under de punktene der det var
nødvendig. Det er gjort forenklinger under konserver av grønnsaker med mer og de ulike
produktkategoriene er forsøkt samlet mer enn de var i gjeldende forskrift.
Vedlegg 3 Minste tollsatser ved individuell tollnedsettelse (Tidligere Vedlegg 2 til FAT)
Departementet foreslår å utvide virkeområdet for Vedlegg 3 til å gjelde i forhold til flere
paragrafer enn i dagens regelverk. Det er etter dette foreslått at tollsatsene i vedlegget skal
benyttes som minstetollsatser også for §§ 11, 12, 13 og 14 i forslag til ny forskrift.
Nytt vedlegg 4 Tabeller for fastsettelse av tollsats for vinråstoff
Dette er et nytt vedlegg og skal gi importører informasjon om de ulike tollsatsene for
vinråstoff. Dette er matriser som er allerede anvendes for å sikre like tollsatser for import av
slike varer. Vedlegget representerer således en forskriftsfesting av praksis.
Vedlegg 5 Innsatsvarer til produksjon av foredlede fiskeprodukter (Tidligere Vedlegg 3 til
FAT)
Her foreslås ingen endringer utover den nye nummereringen.
Vedlegg 6 Innsatsvarer til produksjon av bearbeide landbruksvarer (Tidligere Vedlegg 4 til
FAT)
Endringene på dette vedlegget er dels materielle, dels redaksjonelle. Departementet legger til
grunn at de materielle endringene knyttet til raffinerte oljer er forskriftsfesting av praksis, jf
brev datert 10.06.2005 om individuelle tollnedsettelser for oljer til produksjon av RÅK-varer.
Videre foreslås proteinpulver på varenummer 02 10 9904 og 02 10 9909 tatt ut fordi det aldri
har vært innvilget noen tillatelser på disse varenumrene. Hvetegluten på varenummer 11 09
0090 foreslås også tatt ut siden varenummeret nå er tollfritt i tolltariffen. For oljer og
fettstoffer som tidligere var markert med * foreslås det nå å ta bort stjernen, slik at
tollnedsettelsene for disse varenumrene kan gis ved produksjon av annet enn sjokolade.
Vedlegget er videre utvidet med raffinert soyaolje og raffinert rapsolje (de varenumre som har
14,4 % i ordinær toll).
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Vedlegg 7 Tollnedsettelser for korn, oljefrø og råvarer til kraftfôr (Tidligere Vedlegg 6 til
FAT)
Vedlegget har fått en forklarende tekst over tabellen som informerer om at dette relaterer seg
til tollnedsettelser i henhold til § 22. Nytt varenummer 11 03 1310 Gryn og grovt mel av mais
til dyrefôr er føyd til fordi det i dag gis mulighet til å ta inn produkter på dette varenummeret
innenfor kvoten for råvarer til kraftfôr.
Nytt vedlegg 8 Generelle tollnedsettelser utenom jordbruksavtalens målprissystem
Dette er et nytt vedlegg for å gi forutsigbarhet i administreringen av enkelte produkter som
faller utenfor målprissystemet, jf omtalen av § 25. Vedlegget består i første rekke av varer
som tidligere ble administrert i henhold til brev fra Landbruks- og matdepartementet.
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