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Høringssvar - forskrift om inn- og utførsel av varer og forskrift om 
tollavgift   
 
 
Innledning  
Politidirektoratet viser til Tolletatens høringsbrev av 11. mars 2022. Høringsfristen er 13. juni 
2022.  
 
Politidirektoratet har forelagt høringen for Øst politidistrikt, Kripos og Økokrim.  
 
Politidirektoratet har mottatt innspill fra Øst politidistrikt. Mottatte innspill følger vedlagt dette 
høringssvaret.  
 
Kort om høringen  
Høringen gjelder forslag til forskrift til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) 
og forskrift til lov om tollavgift (tollavgiftsforskriften). Forskriftene vil erstatte forskrift 17. 
desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften). De to foreslåtte 
forskriftene er forskrifter til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om 
tollavgift (tollavgiftsloven).  
 
Merknader til vareførselsforskriften § 12-11 – forenklet forelegg  
Politidirektoratet bemerker at grensen for hva som skal behandles i straffesakssporet og hva 
som skal behandles av Tolletaten i forvaltningssporet antagelig vil forskyves noe. Etter Øst 
politidistrikts vurdering vil denne forskyvningen ikke påvirke ressursuttaket til denne typen 
kriminalitet nevneverdig. Politidirektoratet legger til grunn at Tolletaten justerer egne 
anmeldelsesinstrukser i tråd med eventuelt nytt regelverk, alternativt har påtalemyndigheten 
hjemmel for å tilbakeføre saker til forvaltningen etter straffeprosessloven § 71c.  
 
Vareførselsforskriften § 12-11-1  
Øst politidistrikt påpeker i sitt høringsinnspill forskjellene i systematikken i beregning av 
bøtestraffer. I forslaget til bøtesatser for forenklet forelegg i vareførselsforskriften § 12-11-1 
angis bøtesatser basert på mengden varer som innføres, mens i saker hvor politiet tar ut 
siktelse eller tiltale vil utmålingen av straff baseres på unndratte tollavgifter. Øst politidistrikt 
mener at gode grunner taler for å ta utgangspunkt i unndratte tollavgifter ved utmåling av 
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straff i alle saker, også de som kan avgjøres med forenklet forelegg og forelegg. Distriktet 
påpeker at dette i større grad vil sikre likebehandling og forholdsmessighet i alle saker. I 
tillegg påpeker Øst politidistrikt at et slikt utgangspunkt i større grad vil ta høyde for 
utviklingen i avgiftssystemet i Norge, samt at behovet for hyppige forskriftsendringer 
formentlig vil avta. Politidirektoratet tiltrer dette synspunktet og viser til vedlagte innspill fra 
Øst politidistrikt.  
 
Vareførselsforskriften § 12-11-2  
Etter bestemmelsens første ledd skal forelegget omfatte inndragning av de varer som er 
innført eller forsøkt innført ulovlig. Øst politidistrikt viser i sitt høringsinnspill til straffeloven § 
69 som er en kan-bestemmelse og foreslår et tillegg til § 12-11-2, hvor man åpner for at man 
unntaksvis kan frafalle kravet eller foreta delvis inndragning, etter en skjønnsmessig 
vurdering.  
 
Politidirektoratet er enig i behovet for å moderere utgangspunktet om "skal". Etter 
Politidirektoratets oppfatning synes imidlertid forslag til ny vareførselsforskriften § 12-11-2 
annet ledd å ivareta den harmonisering med straffeloven § 69 som Øst politidistrikt savner, og 
Politidirektoratet støtter derfor forslaget i høringsnotatet.  
 
Vareførselsforskriften § 12-11-4 og § 12-11-5  
I henhold til forskriftens § 12-11-4 første ledd siste punktum kan det gis en kort frist for 
vedtakelse av forelegget dersom siktede er under 18 år. Politidirektoratet er enig i Øst 
politidistrikts merknad om at forskriften bør tydeliggjøre et vilkår om at eneverges eller begge 
verges vedtakelse skal innhentes, og Øst politidistrikt viser i den forbindelse til forskrift om 
forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 5.  
 
Når det gjelder § 12-11-5 bokstav c bemerker Øst politidistrikt at det ikke bør fastsettes 
subsidiær fengselsstraff for de som er under 18 år på handlingstidspunktet, og viser til 
straffeloven § 55. Politidirektoratet tiltrer dette synspunktet.  
 
 
Med hilsen  
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