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22/32181 Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring 
av digital melde- og opplysningsplikt 
 
Logi Trans AS viser til Tolletatens høringsnotat 22/32181 av 20.09.2022, med høringsfrist 
01.11.22. Logi Trans gjennomgår og konfererer med NHO Logistikk og Transport, som en av 
medlemsbedriftene, vedrørende endringer som påvirker bransjen og oss som aktør i betydelig grad. 
 
Logi Trans stiller seg bak NHO Logistikk og Transports høringssvar, da dette dekker og 
oppsummerer de utfordringer og spørsmål vi som medlemsbedrift har til forslaget. 
Vi vil ytterligere utheve/bemerke noen undernevnte punkter. 
 
Avvikling av direktekjøringsordningen og deklarasjonsfritak for tollager er en voldsom omveltning 
for oss som speditør. De driftssystemer som vi i dag bruker, vil måtte endres og tilpasses uten at vi 
på nåværende tidspunkt kan bestille nødvendige endringer. Dette grunnet manglende informasjon 
om hvilke krav Tolletatens egne digitale løsninger vil kreve. 
Det vil være tid og kostnadskrevende å få endringer utført i driftssystem, samt at man må kunne 
forutsette at det også vil være behov for en betydelig testfase før implementering/ferdigstillelse. 
 
Hva angår bemanning, vil det også måtte kreve reforhandling av arbeidsavtaler. Endringene vil 
sannsynlig kreve utvidet arbeidstid til kveld, natt og helg, hvilket ikke inngår i våre eksisterende 
arbeidsavtaler. Dersom bemanningssituasjonen må omstruktureres allerede innen høsten 2023 vil 
det være stor sannsynlighet for at vi setter Norske arbeidsplasser i fare, ved at disse blir 
utkonkurrert av utenlandsk arbeidskraft. Man kan utføre digital tollbehandling i Norge også fra 
utlandet med dagens IT-løsninger. 
 
Som Tollagerholder og AEO sertifisert, stiller vi spørsmålstegn ved hvilke forenklinger dette ville 
kunne gi ved ny ordning. Det fremkommer ikke av forslaget om dette vil være av betydning for 
Tolletaten og videre for oss som aktør. Her skulle man kunne forvente at en slik autorisering skulle 
kunne gi noen fordeler i form av forenkling av forhåndsdeklarering, samt prioritering ved 
grensepassering etc. 
 
Vi støtter videre NHO LTs forslag om å sette dato for avvikling av direktekjøringsordningen til 
01.01.2025, som sammenfaller og muliggjør samkjøring med innfasing av den digitale melde- og 
opplysningsplikten. Dette for å kunne sørge for tilstrekkelig tid til nødvendige endring i 
driftssystemer, inkludert testperioder og sikre god bemanningsstruktur. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Logi Trans AS  
Daglig Leder, Cathrine Ogne  
   


