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Til dere som benytter Digitoll og vil komme i gang på ferge fra 21 mars 2023. 

Digitoll på ferge blir tilgjengelig for godskjøretøy med fører (ikke løstraller) den 21. 

mars 2023 på fergestedene i Larvik, Oslo, Sandefjord, Langesund og Kristiansand. 

Den 2. mai 2023 åpnes det på fergestedene i Stavanger og Bergen. 

Hvis dere allerede er på Digitoll så er det samme prosedyre som før, dere skal bare 

sende inn til ny ekspedisjonsenhet.  Vennligst benytt den nye Digitoll 

ekspedisjonsenheten i TVINN for ferge: 441002. Denne åpnes den 21 mars 2023 og 

vil gjelde alle grensepasseringer med ferge. Dere trenger ikke søke om tilgang, det 

åpnes automatisk for dere. For grensepassering over Ørje og Svinesund benytter dere 

fortsatt de etablerte Digitoll deklarasjonsenhetene som er: 371002 Svinesund og 

372002 Ørje. 

Dere kan benytte alle tollprosedyrer.  

Tolletaten jobber videre med overgang til en felles ekspedisjonsenhet i TVINN for all 

deklarering før grensepassering. Hensikten er å forenkle og effektivisere ekspedisjon 

for etaten og næringslivet, samtidig som kvaliteten på arbeidet forbedres. Det vil bli 

en gradvis overflytting av alle næringslivets aktører fra dagens 

Direktefortollingsenheter og Digitoll-enheter til denne nye felles ekspedisjonsenheten. 

Når sender du inn data: For oppfylling av melde- og opplysningsplikten må data 

sendes inn senest ved grensepasseringen. Det er i Tolletatens interesse å få digital 

informasjon om varene og transporten tidligst mulig. Tolletaten kan behandle 

deklarasjoner inntil fem dager før grensepassering. En innlevering i god tid før 

grensepassering gir Tolletaten en mulighet til å vurdere opplysningene, slik at de kan 

ferdigbehandles og gi en effektiv grensepassering.  

Endringer for fører på fergestedet: Inntil det innføres en ny 

grensepasseringsløsning, vil det være nødvendig å gå inn i ekspedisjonen. 

Behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet. 

Nye koder for ankomst tollsted for digitoll/melde og opplysning: 

 

http://www.toll.no/
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Ankomsttollsted Kode 

Ørje NO372001 

Svinesund NO371001 

Hjortnes NO365003 

Ustikker 2 NO365002 

Sandefjord NO364001 

Larvik NO364002 

Langesund NO362002 

Kristiansand NO361001 

Bergen NO342001 

Stavanger NO345001 

Ønsker dere å teste innsending av data for ferge, kontakt vestein.vada@toll.no 

Tirsdag 14 mars avholdt Tolletaten et informasjonsmøte om innføringen av Digitoll 

på ferge. Dersom dere ikke hadde anledning til å delta kan dere se presentasjonen her. 

Har du spørsmål kontakt oss på: kontaktsenteret@toll.no 
 
 
 
Med hi lsen 
 
Åge Skår  
 

Avdelingsdirektør  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent  
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