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Fastsettelse av endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr 
1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.    
 
Det bes om at Statens landbruksforvaltning (heretter SLF) informerer berørte aktører om 
endringene på en hensiktmessig måte. 
  
I samsvar med inngått avtale om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens 
artikkel 19, jf. Prop. 62 S (2010-2011), skal fordelingsmetoden for deler av en importkvote på 
ost fra EU endres med virkning fra 1. januar 2014. Denne delkvoten på 4 500 tonn fordeles i 
dag ut fra en kombinasjon av historisk bestemt fordelingsnøkkel (historisk kvote) og 
”førstemann til mølla-prinsippet” (nykommerkvoten). Slik det fremgår av vedlagte 
endringsforskrift, innføres det en ny fordelingsmetode der kvoten fordeles på grunnlag av 
verdien av importert ost de siste 24 måneder.  
 
Forskriftsendringene har vært beskrevet i departementets høringsbrev datert 28. mai 2013. 
Høringsfristen var satt til 20. august 2013. Høringsuttalelsene er gjort tilgjengelig på 
departementets hjemmesider.  
 
Departementet vil i det videre redegjøre for forskriftens endelige innhold, med bakgrunn i de 
innspill som ble mottatt i forbindelse med høringen av forskriftsutkastet.  
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1. BAKGRUNN 

1.1      Artikkel 19-avtale med EU 
Norge og EU ble den 28. januar 2010 enige om en avtale om utvidet handel med land-
bruksvarer i medhold av EØS-avtalens artikkel 19. Stortinget gav sitt samtykke til inngåelse 
av avtalen den 5. april 2011. Avtalen, som innebærer gjensidige tollnedsettelser samt 
etablering og utvidelse av importkvoter for utvalgte landbruksvarer, ble iverksatt 1. januar 
2012.  
 
For ost innebar avtalen en gjensidig økning av importkvoten fra 4 500 tonn til 7 200 tonn. 
Utvidelsen på 2 700 tonn, skal i følge den nye avtalen fordeles ved auksjon. Slike auksjoner er 
allerede avholdt for kvoteårene 2012 og 2013. I tråd med avtalen ble også begrensningene i 
ostetyper innenfor importkvotene, opphevet.1 Dette ble gjennomført av SLF allerede fra 1. 
januar 2011.  
 
Avtalen med EU legger også premisser for den nye fordelingsmetoden. Det er bestemt at 
fordelingsmetoden for det opprinnelige kvantumet på 4 500 tonn skal endres fra en 
kombinasjon av historisk fordelingsnøkkel og ”førstemann til mølla-prinsippet” til en annen 
fordelingsmetode. Om dette heter det i brevvekslingen mellom EU og Norge, jf. Prop. 62 S 
(2010-2011):       
 

” Med hensyn til den gjeldende tollkvoten inn til Norge er partene enige om at den gjeldende 
forvaltningen av denne tollkvoten, basert på historiske rettigheter og nykommerprinsippet, fra 
2014 skal erstattes av en annen forvaltningsordning enn fordeling på auksjon, som lisenser eller 
en ”førstemann til mølla”-ordning. Gjennomføringsreglene for en slik ordning skal fastsettes av 
norske myndigheter etter samråd med Europakommisjonen med sikte på å komme fram til enighet 
og sikre at tollkvotene fordeles på en slik måte at importen kan foregå på regelmessig basis, og at 
de avtalte kvanta reelt kan importeres. Den gjeldende forvaltningsordningen som bygger på en 
osteliste, som nevnt i brevvekslingen av 11. april 1983, skal oppheves”. 

 
 
1.2     Departementets høringsutkast   
I høringen foreslo departementet en fordelingsmodell der delkvoten på 4 500 tonn fordeles ut 
fra den enkelte søkers andel av osteimporten i en definert tidsperiode. 
Departementet foreslo at denne tidsperioden skulle settes til 22 måneder, dvs. frem til og med 
uke 45 i året før det aktuelle kvoteåret, samt kalenderåret før der igjen. En slik kvalifiserings-
periode ville være så vidt lang at den reflekterer markedsforholdene og sikrer forutsigbarhet, 
men samtidig kort nok til at det ville være mulig for nye aktører å opparbeide seg en posisjon 
i markedet innen rimelig tid. Ved å avslutte kvalifiseringsperioden i uke 45 mente 
departementet at kvotefordelingen kunne fastsettes i tilstrekkelig tid før kvoteåret begynner 
den 1. januar.  
 

1 Denne lå tidligere lå i ostelista av 11. april 1983. 
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Den enkelte søkers andel ble videre foreslått beregnet ut fra verdien av importen, ikke 
importert kvantum. Dette var ment å stimulere til import av ost av høy kvalitet som et supple-
ment i det norske ostemarkedet, og dermed bidra til økt produktmangfold i ostedisken.  
 
Departementet foreslo videre et krav om import av minst 15 tonn ost i kvalifiseringsperioden. 
Formålet med å sette et slikt minimumskvantum var å unngå et uforholdsmessig stort antall 
søkere med påfølgende tildeling av små kvoteandeler. 
 
Tildeling av tollfrie kvoteandeler innebærer fordeling av rettigheter av betydelig økonomisk 
verdi for osteimportørene. For å hindre at enkeltaktører på sikt skulle få en uforholdsmessig 
stor andel av dette godet, foreslo departementet at ingen foretak skulle kunne få en større 
andel av kvoten enn 30 prosent.  
 
For å sikre dynamikk i markedet for importost foreslo departementet at tildelte kvoteandeler 
skulle gjøres omsettelige frem til kvoteårets slutt. Departementet foreslo videre en avvikling 
av dagens nykommerkvote på 730 tonn, slik at hele delkvoten på 4 500 tonn skulle fordeles 
etter den nye fordelingsmodellen. Etter departementets oppfatning hadde fordelingen av 
nykommerkvoten fungert lite tilfredsstillende. Det ble tildelt svært små kvoteandeler, og det 
ble antatt at en betydelig andel av ”nykommerne” handlet på vegne av andre osteimportører.  
 
For å sikre en smidig innføring av den nye fordelingsmekanismen, foreslo departementet 
overgangsordninger på tre områder:  
 

• Kvoten for 2014 fordeles på bakgrunn av importen i hele 2012 og de sytten første 
ukene i 2013, dvs. en kvalifiseringsperiode på 16 måneder istedenfor 22 måneder.  

• Kravet til minsteimport i kvalifiseringsperioden trappes gradvis opp fra 5 tonn første 
kvoteåret til 10 tonn i 2015 og 15 tonn fra 2016.  

• Osteprodusentene TINE SA, Synnøve Finden ASA og O. Kavli AS (heretter Kavli) 
beholder en kvoteandel tilsvarende sine historiske kvoter i kvoteårene 2014 og 2015, 
slik at de får tid til å omstille sin importvirksomhet.  

 
I tillegg foreslo departementet enkelte andre justeringer i tollkvoteforskriften som berører 
forvaltningen av ostekvotene.  
 
 

2. VURDERING AV HØRINGSINNSPILLENE  

Høringsbrevet ble sendt til i alt 32 høringsinstanser. Departementet har mottatt høringssvar fra 
20 av disse, hvorav 5 ikke hadde merknader til forslagene. Uttalelsene er tilgjengelige på 
departementets nettsider.  
 
Høringsinstansene støtter i all hovedsak grunnprinsippene i departementets forslag til ny 
fordelingsmodell, men har fremmet synspunkter på ulike elementer i forslaget. I det følgende 
redegjøres for innspillene i høringen og departementets vurdering av disse.   
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2.1  Effekten på importvernet 
Departementet foreslo en fordelingsmodell der delkvoten på 4 500 tonn fordeles ut fra den 
enkelte søkers andel av osteimporten i en definert tidsperiode.   
 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, TINE, Norsk Landbrukssamvirke og 
Norges Bondelag uttrykker bekymring for at fordelingsmetoden kan virke importdrivende 
ettersom forslaget til kvotetildeling baserer seg på import tidligere år. Import til ordinær toll 
utenfor tildelt kvote vil gi grunnlag for økt kvoteandel senere år. De tre førstnevnte 
høringsinstansene foreslår derfor at import utenfor kvote skal gis lavere vekt enn import 
innenfor kvote. Dette vil redusere importincentivet.      
 
Departementet ser at fordelingsmodellen kan gi aktørene incentiver til økt import ved at 
import utenfor kvote senere gir grunnlag for tildeling av kvoteandel. Departementet mener 
imidlertid at effekten på det samlede importvolumet vil være begrenset all den tid størrelsen 
på importkvoten vil være uforandret. Fordelingen av tollkvoten mellom ulike markedsaktører 
kan imidlertid påvirkes. Departementet vil ellers påpeke at en redusert vektlegging av import 
utenfor kvote i fordelingsmodellen vil gjøre det vanskeligere for nye importører å arbeide seg 
inn på markedet. På denne bakgrunn fastholder departementet hovedprinsippene for den nye 
fordelingsmodellen.    
 
 
2.2  Lengden på kvalifiseringsperioden 
I høringsbrevet foreslo departementet at kvalifiseringsperioden for fordeling av delkvoten på 
4 500 tonn skulle settes til 22 måneder, dvs. frem til og med uke 45 i året før det aktuelle 
kvoteåret, samt kalenderåret før der igjen. 
 
Oluf Lorentzen AS mener kvalifiseringsperioden bør økes til enten 36 eller 48 måneder for å 
sikre at de store dagligvarekjedene ikke øker importen kunstig, for så over tid å sikre seg 
større kvoteandeler på bekostning av andre importører. Fine Food Norway AS/Måkestad 
mener på den annen side at en lang kvalifiseringsperiode vil gjøre det vanskeligere for 
nykommere å tilegne seg kvoteandeler, siden disse må operere uten kvote i 22 måneder før 
kvote eventuelt kan tildeles. Kavli viser til at et av målene med endringene er å sikre en jevn 
og stabil tilførsel til markedet. En kvalifiseringsperiode basert på de siste 22 månedene, vil 
innebære at ost importere i november og desember bare vil bli tellende annenhvert år. Det vil 
derfor være rasjonelt å unngå å importere disse månedene.  
  
Departementet vil fremheve at ved fastsetting av lengden på kvalifiseringsperioden vil 
hensynet til forutsigbarhet og stabilitet tale for en lengre periode, mens hensynet til nye 
aktører vil tale for en kortere periode. De fleste høringsinstansene har heller ikke hatt 
motforestillinger til departementets forslag på dette punktet. Departementet holder fast ved at 
en kvalifiseringsperiode på 22 måneder balanserer disse hensynene på en god måte. Imidlertid 
er departementet enig med Kavli i at starttidspunktet for kvalifiseringsperioden kan medføre 
at incentivet til å importere i november og desember blir mindre.  
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Dersom man først velger å endre fordelingsgrunnlaget slik at alle måneder skal telle like mye, 
må man samtidig øke lengden på kvalifiseringsperioden til 24 måneder. Departementet har i 
tillegg valgt å sette starttidspunktet for perioden til 1. oktober. Dette er gjort ut fra 
administrative hensyn for å gi SLF bedre tid til å innhente og kvalitetssikre tallgrunnlaget som 
skal benyttes i beregningen av kvoteandelenes størrelse. Endringen er innarbeidet i forskriften 
§ 34 og i overgangsbestemmelse gjeldende for kvoteåret 2015.  
 
 
2.3 Overgangsordning for selskaper som produserer ost 
I høringsbrevet foreslo departementet en overgangsordning for osteprodusentene TINE, 
Synnøve Finden og Kavli. For å gi disse tre bedriftene noe tid til omstilling av sin 
importvirksomhet, ble det lagt opp til at bedriftene får beholde dagens historiske kvoter for 
2014 og 2015, dvs. i to kvoteår fremover.  
 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er negative til en slik overgangsordning, 
siden disse allerede nyter godt av importvernet. TINE, Kavli, Virke og ICA Norge AS (heretter 
ICA) er på sin side positive til en overgangsordning. De to sistnevnte mener at denne må 
avgrenses til ost til industriproduksjon.  
 
Departementet ser det som hensiktsmessig å ha en egen overgangsordning for norske 
osteprodusenter. For disse har import vært et viktig supplement til egen produksjon. 
Bedriftene vil derfor trenge noe tid til å tilpasse seg en ny markedssituasjon. Til innspillet fra 
Virke og ICA vil departementet bemerke at enhver begrensing av ostetype vil være i strid med 
artikkel 19 avtalen med EU. Departementet fastholder på dette grunnlag den foreslåtte 
overgangsordningen for osteprodusentene.  
 
 
2.4 Tak på kvoteandelene   
For å hindre at enkeltaktører på sikt får en uforholdsmessig stor andel av kvoten, foreslo 
departementet at ingen foretak skal kunne få en større andel av kvoten enn 30 prosent, 
uavhengig av hva som måtte følge av beregningen av søkerens historiske importandel.  
 
ICA støtter forslaget om at ingen skal tildeles mer enn 30 prosent av kvoten. Kavli støtter også 
forslaget, men mener at taket bør settes lavere enn 30 prosent for å unngå at kvoten disponeres 
av noen få aktører. TINE og Norsk Landbrukssamvirke støtter også forslaget, men påpeker 
samtidig at taket i praksis vil kunne omgås gjennom etablering av flere selskap og vil derfor 
fungere mer som et signal til importørene enn som en reell begrensning. Begge disse 
høringsinstansene mener videre at taket på 30 prosent bør inkludere omsatte kvoteandeler, slik 
at ingen gjennom tildelt kvoteandel pluss supplerende kjøp av andel skal kunne disponere mer 
enn 30 prosent av osten. For å hindre konsentrasjon av kvoten i dagligvarehandelen bør 
andelene heller ikke være omsettelige.  
 
Departementet ser at det er mulig å omgå taket på 30 prosent gjennom flere selskaper, men 
mener at taket er satt så høyt at dette vil motvirke en slik utvikling. Dersom taket settes 
vesentlig lavere, vil dette kunne bli et større problem, ettersom flere aktører blir berørt, og 
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incentivet til å omgå taket blir større. Departementet fastholder derfor at det settes en øvre 
grense for tildeling av kvoteandel på 30 prosent.  
 
Departementet forventer heller ingen vesentlig effekt på konkurransesituasjonen ved å åpne 
for omsetning av kvoteandeler lik det som gjelder for auksjonskvotene. Dette gjelder også i 
tilfeller der en aktør vil kunne komme over 30 prosent kvoten i et enkelt år. Ved neste års 
fordeling vil uansett tildelingen være på maksimalt 30 prosent. Det vil således ikke være 
mulig å kjøpe seg til en permanent sterkere markedsposisjon. Departementet forventer 
begrenset omsetning av kvoter, ettersom selve fordelingsmetoden er ment å sikre at 
tildelingen skjer til aktører som har reelt behov for å kunne importere innenfor kvoten. 
Muligheten for å kunne omsette kvoteandelen vil kunne være viktig for å sikre en viss 
fleksibilitet i markedet og samtidig legge til rette for at kvoten utnyttes. Departementet 
fastholder på dette grunnlag at kvoteandelene gjøres fritt omsettelige. 
 
   
2.5 Overgangsordning for ”nykommere” 
Forvaltningen av nykommerkvoten frem til nå, innebar at 730 tonn har vært fordelt til et stort 
antall selskaper med én kvote per selskap på om lag 3 tonn. Departementets forslag til 
fordelingsmetode, kombinert med et minstekrav på 15 tonn, vil kunne føre til at slike små 
aktører ikke lenger ville være kvalifisert for å få tildelt kvoteandel i 2014. For å bidra til at 
små aktører skulle kunne få muligheter for å kvalifisere for kvoteandeler også i 2014, foreslo 
departementet at kravet til minsteimport i kvalifiseringsperioden gradvis skulle trappes opp 
fra 5 tonn det første kvoteåret til 10 tonn i 2015 og 15 tonn fra 2016.  
 
C&E Gastro Import A/S, Alna Margarinfabrik AS, Fine Food Norway AS/Måkestad og HARU 
Consulting LTD mener det er uheldig at mindre selskaper som de siste årene er tildelt andel av 
nykommerkvoten, kan komme til å falle ut ved en ny fordelingsmodell.  Dette er selskaper 
som dels har samarbeidet om osteimporten ved å samordne kvoter fra flere søkere.   
 
Departementet ser det som ønskelig at også mindre osteimportører som i dag er aktive i 
markedet, skal gis en mulighet til å konkurrere gjennom å ta del i ostekvoten fra EU. For å 
lette overgangen til ny fordelingsmodell har departementet på bakgrunn av innspillene i 
høringsrunden valgt å redusere kravet til minsteimport ytterligere i overgangsperioden, dvs. 
for kvoteårene 2014 og 2015. Det vil således gjelde et minstekrav til import på 3 tonn for å 
kvalifisere for kvoteandel i kvoteåret 2014. Dette innebærer for eksempel at nykommerne som 
har utnyttet sine tildelte kvoteandeler for 2012 og 2013 i kvalifiseringsperioden, vil kunne få 
tildelt kvoteandel også for 2014 etter den nye fordelingsmetoden. Videre er kravet til å 
kvalifisere for kvoteandel i kvoteåret 2015 redusert fra 10 tonn til 5 tonn.  
 
Fra kvoteåret 2016 er kravet til å kvalifisere for kvoteandel 15 tonn som foreslått i høringen.  
 
Det understrekes at reelle nykommere fremover vil kunne innarbeide seg i det norske oste-
markedet gjennom å importere til ordinær toll eller kjøpe kvoteandel på den årlige auksjonen 
av delkvoten på 2 700 tonn.  
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3. MERKNADER TIL BESTEMMELSENE I FORSKRIFTEN  

 
I forbindelse med høringen har Justisdepartementets lovavdeling gjennomgått og vurdert 
utkastets strukturelle og regeltekniske sider. Lovavdelingens forslag til justeringer i ordlyden 
er i det alt vesentlige innarbeidet i vedlagt endringsforskrift. 
 
Til § 3 
Av bestemmelsen fremgår det at SLF er delegert myndighet for å forvalte ordningen. 
 
 
Til § 4 
Bestemmelsen fastsetter generelle vilkår for fordeling og uttak av tollkvoteandel. 
 
Av første ledd fremgår det at alle kvotesøkere/auksjonsdeltakere må være registrert i 
Foretaksregisteret for å kunne få tildelt kvoteandeler etter tollkvoteforskriften. Unntak skal 
imidlertid fortsatt gjelde for kvoteandeler fordelt i medhold av forskriftens kapittel II. 
 
Annet ledd fastslår at tildelt kvoterettighet har gyldighet for import innenfor kvoteperioden 
slik den fremgår av vedlegg 1, jf. også definisjonen av ”kvoteperiode” i § 2 nr. 4. 
Kvoterettigheten kan benyttes både til å fortolle eller omfortolle varer innført innenfor 
tollkvoteandelens gyldighetsperiode.  

Tredje ledd regulerer utstedelse av innførselstillatelser. Bestemmelsen om at auksjonsbeløpet 
må være betalt før innførselstillatelse utstedes, tilsvarer tidligere § 21 første ledd annen 
setning. 
 
 
Til § 7 
Bestemmelsen fastsetter nærmere krav til søknad om tollkvoteandel. Det er kun foretatt en 
mindre språklig justering av bestemmelsen, uten materiell betydning. 
 
 
Til § 8 
Bestemmelsen tilsvarer tidligere §§ 8 og 9 som er omarbeidet og samlet i én paragraf. Dette 
innebærer ingen materielle endringer, men er kun en kodifisering av dagens praksis. Bare to 
tollkvoter fordeles etter dette kapitlet i dag; kvotene for islandshest og for kjøtt til messer og 
lignende. 
 
Første ledd omhandler fordelingsmekanismen ved den første tildelingen av de ulike kvotene. 
Begrepet ”søknadsperiode” er nytt, men tilsvarer innholdsmessig tidligere § 9 annet og fjerde 
ledd. For at en søknad skal anses registrert innkommet innenfor søknadsperioden, må den 
fortsatt være fullstendig. Det blir den først når alle relevante opplysninger foreligger. Videre 
innebærer begrepet ”søknadsperiode” at søknader innkommet før perioden starter, for 
eksempel før kunngjøringstidspunktet, fortsatt skal avvises. Søknader innkommet i søknads-
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perioden gis lik prioritet. Dersom den totale mengden det søkes om overstiger tollkvoten, 
avkortes imidlertid mengden det søkes om forholdsmessig mellom søkerne. 
 
Annet ledd regulerer fordeling av eventuell restkvote, dvs. kvote som ikke blir fordelt i første 
runde. Bestemmelsen viderefører tidligere bestemmelse om prioritet og eventuell avkorting i 
slike tilfeller. 
 
 
Til § 10 
Bestemmelsen regulerer håndtering av ubenyttede kvoteandeler. Kravet om at kvote-
rettigheten må benyttes innenfor kvoteperioden fremgår av § 4 annet ledd.  
 
 
Til § 13  
Bestemmelsen regulerer åpningstidspunktene for auksjon av tollkvoter omfattet av forskrif-
tens kapittel III.  
 
 
Til § 15 tredje ledd 
Paragrafen regulerer krav til auksjonsdeltaker. Henvisningen til forskrift 22. desember 2005 
nr. 1723 om administrative tollnedsettelser er oppdatert. Dette innebærer ingen materielle 
endringer.  
 
 
Til § 21 
Bestemmelsen regulerer oppgjør av auksjonsbeløpet. Bestemmelsen om at SLF først utsteder 
innførselstillatelse innenfor tildelt kvoteandel etter at auksjonsbeløpet er betalt, er flyttet til § 
4 tredje ledd. 
 
 
Til § 23 
Bestemmelsen regulerer omsetning av tollkvoteandeler. Første ledd er endret slik at tollkvoter 
kan omsettes innenfor kvoteåret.  
 
Gjennom en ny henvisning i annet ledd til § 15 tredje ledd fastslås det at også kjøperen av 
tollkvote for eplesaft og eplekonsentrat, på samme måte som budgiver, må oppfylle vilkårene 
i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser § 18 b.  
 
 
Til overskriften i kapittel V 
Overskriften er endret fra EF til EU, ettersom tollkvoten for ost ikke lenger har sin 
opprinnelse i avtale inngått med EF. 
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Til § 32 
Bestemmelsen regulerer vareomfanget til kapittel V, og er oppdatert i samsvar med 
departementets forslag til ny fordelingsmekanisme.  
 
 
Til § 34 
Bestemmelsen er ny og fastslår at søkere av andel av tollkvote for ost fra EU må ha importert 
minst 15 tonn ost under posisjon 04.06 i en kvalifiseringsperiode på 24 måneder som starter 
og slutter 1. oktober. 
 
 
Til § 35 
Bestemmelsen er ny og regulerer fordeling av tollkvoter på historisk grunnlag.  
 
Av første ledd fremgår det at tollkvoten på ost fra EU skal fordeles forholdsmessig ut fra 
verdien av søkernes import under posisjon 04.06 i en kvalifiseringsperiode på 24 måneder 
som starter og slutter 1. oktober. 
 
I annet ledd første punktum er det satt et maksimumskvantum for tildeling av kvoteandeler, 
slik at ingen søkere kan tildeles mer enn 30 prosent av kvoten. Ufordelt tollkvote som følge av 
denne avgrensningen fordeles deretter i samsvar med første ledd til øvrige søkere som 
oppfyller vilkåret i § 34, jf. annet ledd annet punktum. 
 
 
Til § 41 
Bestemmelsen regulerer omsetning av kvoteandeler. 
 
Av første ledd fremgår det at ubenyttet kvoteandel som er tildelt etter dette kapitlet kan 
omsettes fra fordelingstidspunktet frem til kvoteperiodens slutt. Tilsvarende som for andre 
kvoter som fordeles ved auksjon, vil en mulighet for omsetning av rettighetene være med på å 
sikre kvoteutnyttelsen og tilførselen av ost til markedet.  
 
Etter annet ledd skal selgeren gi SLF skriftlig melding når en kvoteandel overdras. Dette 
samsvarer med det krav som også i dag gjelder for omsetning av kvoteandeler tildelt etter 
kapittel III, jf. § 23 siste punktum. 
 
 
Til vedlegg 1 
Innledningens annet avsnitt er omformulert for å tydeliggjøre at SLF skal innrømme 
preferanse toll som norske myndigheter har gitt i frihandelsavtaler med andre land eller 
gjennom GSP-ordningen (”General System of Preferences”). Dersom det er gitt preferanser til 
et land eller en gruppe av land, skal importen fra angjeldende land gis lavere toll enn fastsatt 
toll innenfor tollkvoten med en differanse tilsvarende den gitte preferansen.  

For å tydeliggjøre at det kan gjelde særlige bestemmelser for den enkelte kvote, er tittelen i 
kolonne IX endret til ”Særlige bestemmelser”. Dette innebærer ingen materiell endring i 

Side 9 
 



forhold til tidligere tabell. Det også foretatt en tilføyelse til note 6 om at land omfattet av 
GSP-ordningen skal gis 20 prosent preferanse (lavere toll) ved import innenfor tollkvotene for 
korn og oljefrø. Dette ble bestemt ved omlegging av GSP-ordningen fra 1. januar 2013, jf. 
også Prop. 1 LS (2012-2013).   

 
Til ikrafttredelse og overgangsbestemmelser: 
§§ 34 og 35 trer ikke i kraft før 1. januar 2015. Bakgrunnen for at dette ikrafttredelses-
tidspunktet er valgt, er at det for kvoteårene 2014 og 2015 vil gjelde en rekke overgangs-
bestemmelser.  
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Henrik Einevoll (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Siv Tanja V. Durteste 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 

Vedlegg 1 

Side 10 
 


	1. BAKGRUNN
	2. VURDERING AV HØRINGSINNSPILLENE
	3. MERKNADER TIL BESTEMMELSENE I FORSKRIFTEN
	Med hilsen
	Henrik Einevoll (e.f.)

