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Høringssvar – Forslag til endringer i tollforskriften vedrørende forenklet fortolling for private 
reisende, ref. 20/12537 

Forslaget innebærer at alkohol og tobakk innført av private reisende innenfor mengdekvoten i § 5 - 1 - 2 

første ledd, ikke skal medregnes i verdigrensene i § 5 - 1 - 1 (kr 3 000/6 000).; s. 4 5. Forslag til endringer i 

tollforskriften, 5.1. Kommentarer til forslaget.  

Helsedirektoratet ved avdelingene Levekår og Miljø og helse har følgende syn:  

Alkohollovens formål og målet for norsk alkoholpolitikk er å redusere de samfunnsmessige og 

individuelle skadene bruk av alkohol kan medføre, blant annet ved å redusere forbruket. Et av de 

viktigste virkemidlene er å redusere tilgjengeligheten til alkohol. 

Helsedirektoratet har forståelse for at det er utfordringer knyttet til  dagens regelverk. Særlig gjelder 

dette reisendes mangelfulle forståelse av regelverket som har vist seg i form av feil og manglende 

fortolling og hvilke konsekvenser dette har. Direktoratet er av den oppfatning at mangelfull forståelse av 

regelverket i utgangspunktet burde løses med veiledning og informasjon rettet mot reisende. Det 

fremstår som uheldig at det er tekniske begrensninger som legger føringer for KvoteAppen, noe som i 

praksis vil kunne føre til mer handel av alkoholholdig drikk og tobakksvarer.  

Helsedirektoratet ser at den foreslåtte endringen innebærer en økning i verdien på varer som totalt sett 

kan innføres ved at alkohol og tobakk ikke skal medregnes i verdigrensene. En konsekvens av den 

foreslåtte endringen er at en reisende som tidligere overholdt reglene ikke lenger trenger å vurdere 

verdien av kvoten på tobakk og alkohol. Dette vil kunne medføre at reisende som i dag  overholder 

regelverket vil ta med mer alkohol og tobakk enn tidligere. Tilgjengeligheten for tobakk og alkohol vil 

således kunne sies å være økt, noe som i et folkehelseperspektiv er uheldig. Et alternativ med tilnærmet 

samme resultat vil være å øke verdigrensen.  

 

Vennlig hilsen 
 
Øyvind Giæver e.f. 
avdelingsdirektør 

Tuva Norum 
seniorrådgiver 

Tolldirektoratet 
Postboks 2103 Vika 
0125 OSLO 

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/17607-2 
Saksbehandler: Tuva Norum 

Dato: 12.06.2020 
  
    
 



- 2 - 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet 


