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Høringsuttalelse fra Mattilsynet - forslag til utfasing av 
direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og 
registreringsplikt 
 
 
Mattilsynet viser til høringsbrevet av 20. september 2022. Vi har følgende kommentarer til 
høringen. 
 
Mattilsynet ser at digitaliseringen vil gjøre det enklere for brukerne å forholde seg til Tolletaten og 
vil forenkle prosessen med å registrere forsendelser som krysser landegrensen. 
 
Den foreslåtte utfasingen av direktekjøring vil sikre en god oversikt over forsendelsene som 
ankommer Norge, ved at disse må registreres senest ved grensepasseringen. Dette vil også sikre 
en mulighet for Tolletaten til å gjennomføre en risikovurdering av forsendelsene som igjen vil 
påvirke om forsendelsen skal tas ut til kontroll etter ikke. 
 
Mattilsynet ser det som viktig at overgangsordningen knyttet til direktekjøring ikke omfatter 
forsendelser med produkter som omfattes av vårt kontrollregelverk. Mattilsynet er enig i forslaget 
om unntak fra overgangsregelen som Tolletaten legger opp til. Denne justeringen av regelverket vil 
bidra til å lukke avviket som ESA har på forsendelser som kommer inn i Norge. Gjennom 
meldesystemet som Tolletaten legger opp til, vil man ha oversikt over forsendelsene som 
ankommer landet og dermed også mulighet til å sikre at Mattilsynet kan gjennomføre sine 
kontroller, i tilfelle forsendelsen av en eller annen grunn ikke blir registrert i systemet som 
Mattilsynet benytter (TRACES). 
 
Det er videre en fordel at denne ordningen med digital melde- og registreringsplikt innføres så 
snart som mulig, slik at næringen kan bli bedre kjent med løsningen som skal benyttes i fremtiden. 
 
Mattilsynet påpeker at det er viktig at melde- og registreringsplikten også, på en eller annen måte, 
er knyttet til melding i TVINN, slik at man faktisk klarer å stoppe de forsendelsene som det er satt 
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masker på. Har skjønt at det ikke er noen automatikk i dette, men det er viktig at denne koblingen 
vedrørende melde- og registreringsplikten og TVINN er på plass. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Marit Forbord 
seksjonssjef 
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