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Deltagere: 

PostNord Erling Thuland 

DHL Kate Burhol 

Bring Marte Gro Hansen 

ColorLine Monica Jensen 

DB Schenker Iren Hofseth 

Logent Remi Deflon 

Bama - 

Unil Nina Stokke 

DSV Elin Tveiten 

NHO LT Camilla Raastad 

Bertel O Steen - 

Tolletaten Øyvind Hafsøe 

Marianne Riise 

Kristin Breiland 

Anders Gautestad Jakobsen 

Elisabeth Sanneland 

Liv Rundberget 

Stig Løland 

 

Kontaktinformasjon Tolletaten: brukerdialog@toll.no  

Agenda 

 

1. Oppfølging fra forrige møte 

Diskusjonspunkter 

Tolletaten har en ambisjon om å gjøre klar tekniske løsninger 1.1.23. Opprinnelig plan var å 
gjøre dette obligatorisk for transport på vei og bil/ferge, men etter dialog og innspill ser vi at 
bransjen ikke vil være klar på det tidspunkt. Tolletaten sine systemer er klar til uttesting fra 
høsten 2022. Da er planen at dagens ekspressfortollingsløsning er overført til en ny teknisk 
plattform.  

mailto:brukerdialog@toll.no
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Viktig at aktørene allerede nå starter forberedelse så raskt som mulig. Det blir en 
overgangsfase, men den må brukes aktivt til oppstart og igangsetting; rutineendring og 
endring i systemer. 

Etaten utfordrer alle aktørene til å være mer konkrete når det gjelder hva som må løses 
internt i bedriften når direktekjøring ikke lenger er mulig. Hvor lang overgangstid dere 
trenger? Konkretiser en dato. Oppfordrer alle til å sende inn innspill.  

Innspill i diskusjonen – generalisert i referatet: 

• Ikke gjennomførbart fra 1.1.23 

• Hva skjer i forhold til arbeidstider? 

• Bemanning og rekruttering 

• Krever endring internt 

• Toll må være mer konkrete 

• Vet ikke hvor lang tid de trenger, avhengig av krav fra Tolletaten 

• Systemutvikling tar lengst tid 

• Har mange samarbeidspartnere 

• Vanskelig å vite hva vi skal levere 

• Mange løse tråder 

• Vanskelig å bestille når Tolletaten ikke er mer konkrete 

• Økonomi er viktig. Endre arbeidstider er svært kostbart. 

• Vet ikke hva dette vil kreve av ekstra personal 

• Oppstart ved et årsskifte gir store ulemper 

• Korte ledetider. 

• Utsteder proforma. Kan den benyttes ved fortolling på grensen? Hva kreves av oss 
for å kunne levere/grensepassering 

• Vil ha tilbakemelding: Når skal vi begynne med dette. Vanskelig å få noe til før vi får 
noe konkret. Hvis de får en konkret dato kan de gå til leverandører  

• Samarbeidspartnere må endre seg 

• Endre agentnettverket. 

• Tar lang tid å endre folk 

• Alle skal begynne å avlevere tidligere informasjon, vi har hatt 10dg i mange år 

• 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 

 

Systemer: Tolletaten bygger videre på det vi har, men samler mye i en felles teknisk 
plattform (ikke TVINN og NCTS). En felles løsning for melde/opplysning.  
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2. Digitalt løp i EU v/Colorline/Monica Jensen 
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3a. Informasjonspunkt: ICS2 
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3b. Informasjonspunkt: Datakrav/ API statur 

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

4. Innspill fra aktører 

 

Presentasjon ved Unil/Nina Stokke 

 
Mer og mer over på container- hovedsakelig Moss havn 
Fortoller selv 
God kontakt med leverandører 
Unntaksvis proforma og ikke handelsfaktura 
Opprinnelsesbevis som må stemples på grensen   (dansk modell? Jf ColorLine) 
 

 

https://toll.github.io/api/kjoretoy-pa-vei.html
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Presentasjon ved Logent/Remi Deflon 
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Diskusjonsrunde:  

• Stor utfordring dersom direktekjøring ikke fjernes samtidig ved alle transportmåter. 
o Hensyn til systemutvikling. Har integrerte systemer. 

• Stegvis er lurt, ikke gape over for mye, men det er vanskelig å håndtere to systemer. 
 

5. Deklarasjonsplikt. Tolletaten presenterer (tema flyttet fra pkt 1) 

I ny lovgivning; hvilke deklarasjoner kan benyttes på hvilket tidspunkt? 

Ny lovgivning at alle varer må underlegges en tollprosedyre før/ved grensepassering. Den 

store mengden gods som i dag godsregistreres for direktekjøring til varemottaker, må over 

på en ny prosedyre.  

Varer som skal kjøres til varemottaker må fortolles på grensen (overgang fri disponering). 

Varene kan ikke kjøres direkte til varemottaker og fortolles der, f.eks. før lossing. 

Diskusjoner knytter seg til særlig bruk av transitteringsprosedyren ved grensepassering og 

når og hvor det må leveres data til ny prosedyre.  

Er det behov for overgangsregler i en periode? Tema tas opp også på senere møte. 

6. Oppsummering 

7. Tema for neste møte 

Alle ble bedt om å melde tilbake forslag til tema for neste møte som er 2. juni. 

 

 


