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Deltagere: 

PostNord Erling Thuland 

DHL Kate Burhol 

Bring Marte Gro Hansen 

ColorLine Monica Jensen / Line N Jensen 

DB Schenker Tanja Luketic 

Logent  

Bama Wiggo Grøndalen 

Unil  

DSV Elin Tveiten / Stefan Evjen 

NHO LT Camilla Raastad / Martin B Often 

Kuehne+Nagel Morten Høgberg 

Bertel O Steen - 

Tolletaten Øyvind Hafsøe 

Vestein Vada 

Marianne Riise 

Elisabeth Evjen 

Catalina Rivas 

Erik Vold 

Linda H Stangervåg 

Mette Guldbrandsen 

Stig Løland 

 

Kontaktinformasjon Tolletaten: brukerdialog@toll.no  

 

1. Agenda 

 

2. Til referat 

En fot i bakken nå etter sommeren. Arbeidet med digitoll har høy prioritet hos oss i Tolletaten 
og selv om vi gjentar deler av budskapet fra junimøtet, så er det flere av dere som har meldt 
at det er ønskelig å gjøre akkurat det. 

mailto:brukerdialog@toll.no
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• Morten Høgberg /Kuehne Nagel) deltar videre fast. 

• Tanja Luketic,stiller for Iren Hofseth og DB Schenker 
 

3. Status digitoll / Øyvind Hafsøe - diskusjonspunkter 
 
Tolletatens plan for gjennomføring bygger på følgende: 

 
 
Diskusjonstema/spørsmål/kommentarer 

• Krever endring internt 

• Økonomi er viktig. Endre arbeidstider er svært kostbart. 

• Vet ikke hva dette vil kreve av ekstra personal 

• Tar lang tid å endre folk 

• Har startet prosessen, men de vil ikke starte for alvor før de kommer en konkret dato. 

• Trenger i alle fall et år pga arbeidstider og endringer som må skje utenlands 
 

4. Nytt tollregelverk / Marianne Riise 
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5. Nytt grensesnitt / Vestein Vada  

 

 

  

 
 

Lenke: https://toll.github.io/api/kjoretoy-pa-vei.html 

 

6. Oppfølgingspunkter/kommentarer 

• Deltagere i Ressursgruppen ønsket mulighet til å diskutere høringsnotatet når dette 
gjøres offentlig 

➢ Anders Jacobsen og Marianne Riise fra Tolletaten sin juridisk divisjon følger 
opp dette og tar kontakt når vi har fått ut høringen. 

• Når kan fergeselskaper bruker nye løsning 
➢ Tolletaten jobber med dette og det ligger ikke langt frem i tid. Vi planlegger 

konkret dialog med de aktørene som blir berørt. 
• Det vil bli vanskelig å skille mellom de ulike typene funksjonalitet når Tolletaten 

innfører dette i faser for ulike transporttyper og grensepasseringssteder. Merarbeid 
for næringslivet. 

➢ Innspill vi tar med videre 
• Tolletaten bør lage et formelt infoskriv til næringslivet 

➢ Dette gjøres best i samspill med Ressursgruppen og følges opp. 

7. Avklaringspunkter: 

• Hva med reduserte datasett frem til 010124? 
➢ Dette vil bli fastsatt gjennom forskrift som legges ut til høring. 

  

https://toll.github.io/api/kjoretoy-pa-vei.html
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8. Videre arbeid: 
Ressursgruppen har bidratt til viktig realitetsbehandling av Tolletaten sine fremtidsplaner 
gjennom felles diskusjon. Når vi nå starter med implementering av funksjonalitet, så har vi 
behov for en fast møteplass med dere også i tiden fremover. Tematikk vil da bli 
erfaringsutveksling og konkrete problemstillinger knyttet til digitoll. 
Håper flest mulig av dere ønsker å bidra videre. Plan for dette arbeidet vil følge. 


