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Til: Tolletaten. 
 
Kopi: Justisdepartementet v/Polaravdelingen. 
 
 
 
Vi viser til e-post fra Tolletaten (v/Aud Børset og Kristin Steen Slåttå) av 4. mai 2022 med invitasjon til å 
delta på et informasjonsmøte den 25. mai vedrørende høring av bl.a. forskrift til lov om inn- og utførsel 
av varer (vareførselforskriften). 
 
Sysselmesteren takker for invitasjonen til møtet. Vi har dessverre ikke mulighet til å delta på møtet i sin 
helhet, men politiadvokat hos Sysselmesteren, Magnus Rindal Fredriksen, vil kunne følge deler av møtet 
digitalt. 
 
Utover denne informasjon ser vi også grunn til å gi en tilbakemelding til selve høringen. Det følgende er 
derfor å anse som høringssvar herfra i deres sak: 22/08745-1 som ble sendt på høring den 11. mars i år. 
Sysselmesteren er ikke oppført som høringspart i saken, og har derfor blitt oppmerksom på den via 
ovennevnte invitasjon.
 
Den 6. mai år ble forskrift om vareførselkontroll på Svalbard (FOR-2022-05-06-757) fastsatt. Forskriften 
innfører bl.a. hjemler for kontroll med vareførselen til og fra Svalbard, hvilket er nødvendig for å kunne 
kontrollere vareflyten til alle deler av Norge (og ikke kun til/fra fastlandet slik situasjonen hittil har vært). 
Det overordnede formål med alle slike regler og systemer er å legge til rette for en lovlig og effektiv 
vareflyt, og å kunne gripe inn ved tilfeller av ulovlig inn- eller utførsel. Behovet for slike systemer på 
Svalbard har vært påpekt i flere sammenhenger. Temaet som sådan er derfor ikke noe nytt. Tilsvarende 
som på fastlandet er det Tollvesenet som skal føre kontroll med vareflyten.
 
Ovennevnte forskrift er fastsatt med hjemmel i LOV-2007-12-21-119 om toll og vareførsel (tolloven). 
Forskriften gjør for det første Svalbard med tilhørende territorialfarvann til et eget tollområde og 
innfører for Svalbard, med visse unntak, de deler av tolloven som gjelder kontroll av vareførselen til og 
fra Norge for øvrig. De skisserte unntak gjelder bl.a. de såkalte varslings- melde og fremleggelsespliktene 
(«forhåndsplikter») og som da ikke innføres for Svalbard nå i første omgang. I en overgangs- og 
innføringsfase må dette trolig aksepteres, men for å få et helhetlig og fullgodt system også for Svalbard, 
er Sysselmesteren av den oppfatning at de nevnte forhåndsplikter må innføres også her. Dette er derfor 
spilt inn i vårt svar til Finansdepartementet i høringen av forskrift om vareførselkontroll på Svalbard. 
 
I og med den kommende opphevelse av tolloven, og innføring av ny vareførsellov, må det gjøres en 
omhjemling av forskrift om vareførselkontroll på Svalbard. Slik vi ser det vil det nærliggende være at 
forskriften hjemles i vareførselloven når denne trer i kraft, og at forskriften så referer til de aktuelle 



kontrollhjemler mv. i vareførseIloven slik at disse får virkning på Svalbard. Som nevnt mener vi også at 
relevante forhåndsplikter vedrørende vareførselen må komme på plass så snart dette er teknisk mulig 
mv. 
 
Avslutningsvis nevnes også at Sysselmesteren ønsker å motta informasjon om ev. møter eller annet som 
Tollvesenet måtte ha med Stasforvalterne eller Politiet, for eksempel ulike forum hvor lovverk som 
Tollvesenet fører kontroll med (spesiallovgivingen) er et tema. I henhold til FOR-2022-04-29-643 om 
kontroll av reisende til og fra Svalbard (som også trådte i kraft den 6. mai i år) er det lagt til 
Sysselmesteren å gjennomføre kontroll med reisende til og fra Svalbard. Personkontroll og 
vareførselkontroll har flere likhetstrekk og sammenfallende hensyn. Det er derfor av flere grunner 
naturlig at Tolletaten og Sysselmesteren fremover har dialog og samarbeid om temaer som berører 
etatenes arbeid med kontroll av varer og reisende til og fra Svalbard, noe også de nylig vedtatte 
forskrifter legger opp til.
 
 
 
 
E-posten er godkjent av assisterende sysselmester, Sølvi Elvedahl. 
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