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Høring - Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter
bearbeiding i utlandet

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets

brev av 11.05.2006 om ovennevnte.

Landbruks- og matdepartementet ønsker å endre forskriften om tollnedsettelser for landbruksvarer
som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet. Bakgrunnen er at det er tiltakende bruk av ordningen
under gjeldende regelverk. Særlig har det skjedd en betydelig økning i foredling av norsk kjøtt i
utlandet.
Hensikten med dagens ordning er at foretak etter søknad til Statens Landbruksforvaltning kan føre
norske landbruksråvarer ut av landet, bearbeide disse til ferdigvare i utlandet og så gis tollfrihet for den
delen av ferdigvaren som består av de norske råvarene. Dersom det tilføres råvarer fra utlandet i
produksjonsprosessen, skal denne andelen av produktet fortolles etter de alminnelige tollbestemmelser.

Vurdering
Coop ser ikke behov for å endre forskriften nå. Forskriften har virket for kort tid til at man kan
trekke nødvendige konklusjoner.
Coop vurderer det slik at ny ordning vil kunne begrense vareutvalg tilbudt til norske bedrifter og
derved begrense vareutvalg for forbruker. Dette vil gjelde både for eksisterende varer (noen vil ikke
lenger ha livets rett) og det vil kunne begrense mulighetene for å kunne tilby nye produkter.
En ny ordning vil vanskeliggjøre for mindre aktører å være konkurransedyktig og kunne
utfordre store etablerte aktører. Dersom en leverandør likevel velger å produsere varer på denne
måten, vil en tollsats på 8 % i noen tilfeller føre til at produktet ikke blir konkurransedyktig.
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Vi mener også at endringen vil kunne medføre et mer byråkratisk system og prosess, som igjen
krever mye tid og ressurser for de aktører som kunne tenke seg å prøve.
Konklusjon
Coop ønsker at nåværende ordning blir videreført.
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