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Med helhetlig og nasjonalt ansvar ønsker 

vi å imøtekomme flere behov
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Vareførselsdivisjonen med 

styrket tilbud for næringsliv 

og publikum

1. «Ett kontaktpunkt»

2. Større fagmiljøer med enda 

bedre kompetanse

3. Likebehandling av like saker

4. Økt digitalisering, høyere 

effektivitet og raskere 

saksbehandling

5. Målrettet utvikling av de 

områdene som er mest 

samfunnsnyttige

Hvordan skal 

vi fortolle varer? 

Hva er gjeldende 

regelverk for vareførsel 

til Norge?

Hvilke restriksjoner

gjelder ved eksport?

Hva er

konsekvenser

ved feil?



Vi er tilgjengelig med høy kompetanse

Store og kompetente fagmiljø

▪ Bygge nasjonale kompetansemiljø

▪ Hovedkontor for divisjonen er i 

Bergen og fagmiljø jobber ut fra 

syv lokasjoner

▪ Sikre likebehandling til Næringsliv 

og publikum uavhengig av 

geografisk plassering

▪ Utvikle dialogen med næringslivet 

gjennom økt digitalisering og 

tilgjengelighet 24/7

▪ Fysisk kontroll av varer ved 

grensepassering vil ivaretas i 

samarbeid med Grensedivisjonen
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Oslo

Kongsvinger

Bergen

Kristiansand

Drammen

Trondheim

Tromsø

Etablere robuste fagmiljø 

og økt faglig spesialisering



Vi skal bidra til økt digitalisering av informasjons-

og vareflyt for næringsliv og privatpersoner
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F.eks. Freja

Deklarasjoner Søknader

Omberegninger SanksjonerMøter/kurs

Tillatelser

Tolletaten med nye nasjonale divisjoner

Vareførsel Grense

Automatisk 

passering

Tilstedeværelse 

på alle grense-

overganger

Ekspedisjon og 

frislipp

Risikobasert og 

målrettet kontroll

1. Enkelt og effektivt å etterleve 2. Risiko ved manglede etterlevelse er høy

Økt digitalisering

Dialog og 

kompetanse

«Ett» kontaktpunkt. 

Automatisk ruting av 

saker/dokument

Spesialiserte 

kompetansemiljø og dedikerte 

team for aktører/segmenter

Ensartet etterkontroll 

og sanksjonering

Helhetlig klargjøring 

og dokumentkontroll



Sammen* skaper vi økt etterlevelse
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Vareførsel

Styringsstab Utviklingsstab

Oppfølging KlassifiseringBrukerdialogEtterretning Regel

Ledergruppe og organisasjon som 

sikrer utvikling av egne fagområder og 

bidrar til optimalisering av tjenester for 

næringslivet og andre brukere

Økt informasjonstilfang, 

bedre analyser, 

etterretning og 

risikoforståelse

Mer 

risikobasert og 

målrettet 

kontroll

Enhetlig 

veiledning og 

gode digitale 

tjenester

Enklere prosedyrer, 

raskere håndtering 

og bedre 

tilgjengelighet

Mer strategisk og helhetlig 

styring, prioritering og 

virkemiddelbruk

Flere, bedre 

og raskere 

analyser og 

uttalelser

* Intern og med næringslivet og privatpersoner



What’s in it for you?
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Bedre tilrettelegging gjennom økt 

digitalisering, målrettet veiledning og 

forebygging

Vareførsel skal bidra til at Tolletaten 

fremstår som en tydelig og synlig 

samfunnsaktør og samarbeidspartner

Kontroll og sanksjonering for å sikre 

like konkurransevilkår

Standardisere, effektivisere og 

digitalisere oppgaveløsningen til nytte 

for næringsliv og privatpersoner


