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1. Innledning 
Ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven) trer i 

kraft 1. januar 2023. 

Forslag til forskrift om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift om tollavgift 

(tollavgiftsforskriften) ble sendt på høring 11. mars 2022 og vil tre i kraft samtidig med de nye lovene. 

Med bakgrunn i innspill i høringsrunden foreslås enkelte justeringer i begge forskrifter. Forslag til 

endringer i dette høringsnotatet vil etter planen iverksettes fra 1. januar 2023.  

De foreslåtte endringene antas å være av mindre betydning for dem som berøres, og høringsfristen 

er derfor satt kortere enn Utredningsinstruksens utgangspunkt. 

2. Forslag til endringer 

2.1. Om avvikling av tollmyndighetenes løsning for deklarering og 

frigjøring på internett (TVINN internett) 

Forslag til vareførselsforskriften § 4-1-6 regulerer andre former for deklarering ved innførsel enn 

ordinær deklarering ved bruk av deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering som leveres i 

TVINN. Etter bestemmelsens annet ledd kan vare til personlig bruk med verdi til og med kr 3 000 

deklareres ved å bruke tollmyndighetenes løsning for deklarering og frigjøring på internett (TVINN 

internett). Dette gjelder ikke for særavgiftspliktige varer og varer som er avhengige av tillatelser fra 

andre myndigheter. Disse varene må deklareres på ordinært vis. Videre omfatter TVINN internett 

ikke varer som innføres under Skatteetatens forenklede registrerings- og rapporteringsordning 

(VOEC-ordningen). 

Tolletaten viser til at TVINN internett i mange år har hatt et lavt antall brukere og at løsningen ikke 

har blitt modernisert de siste årene. Siden løsningen ble lansert i 1999 har ikke mer enn 42.000 

brukere registrert seg. Antallet som har benyttet løsningen er enda lavere, og i 2019 ble det ikke 

foretatt mer enn rundt 200 fortollinger via TVINN internett. Det vises videre til at løsningen har vært 

ute av drift siden april 2020.  

I høringsrunden i vår ble det foreslått å innta bestemmelse om deklarering via TVINN internett i 

vareførselsforskriften § 4-1-6 annet ledd. Med bakgrunn i det ovenstående foreslår Tolletaten at 

adgangen til deklarering via TVINN internett fjernes, ved at denne bestemmelsen tas ut av 

forskriften. 

 

2.2. Om adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger for å 

bekjempe arbeidslivskriminalitet 

Tolletaten foreslår å endre bestemmelsene i forslag til vareførselsforskrift § 7-11-1 annet ledd 

bokstav k og tollavgiftsforskriften § 8-2-1 annet ledd bokstav k om utlevering av taushetsbelagte 

opplysninger til andre offentlige myndigheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.  
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Bestemmelsene ble i høring av 11. mars 2022 om forskrift til lov om inn- og utførsel av varer og 

forskrift til lov om tollavgift foreslått som en videreføring av tolloven § 12-1 annet ledd bokstav k, 

som fastslår at: 

 «Taushetsplikten etter [§ 12-1] første ledd er ikke til hinder for at opplysninger gis […] til 

offentlig myndighet for bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid ved a-

krimsenter for å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidsmiljøkriminalitet».  

Bestemmelsen i tolloven § 12-1 første ledd bokstav k ble vedtatt i 2018, samtidig med tilsvarende 

endringer i skatteforvaltningsforskriften. 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 13 g, ble det 17. juni 2022 vedtatt ny forskrift om deling av 

taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige 

samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-kriminformasjonsforskriften). Forskriften trådte i kraft 20. 

juni 2022. Forskriften har som formål «å sikre nødvendig adgang til deling og annen behandling av 

taushetsbelagte opplysninger for å oppnå et effektivt samarbeid om forebygging og bekjempelse av 

arbeidslivskriminalitet», samt «bidra til ivaretakelse av personvern», jf. forskriftens § 1.  

Forskriften har bakgrunn i en rapport fra arbeidsgruppen nedsatt av Justis- og 

beredskapsdepartementet for utarbeidelse av forslag til forskrifter om informasjonsdeling og -

behandling i a-krimsamarbeidet, og er en del av arbeidet med å styrke den tverretatlige innsatsen 

mot arbeidslivskriminalitet. Informasjonsdeling er en viktig forutsetning for et effektivt samarbeid, og 

en av utfordringene i a-krimsamarbeidet har vært mangel på klare hjemler for blant annet 

informasjonsdeling.  

I forskriftens § 3 er det gitt en hjemmel for deling av taushetsbelagte opplysninger etter 

forvaltningsloven § 13 for a-krimformål, som gjelder:  

«når det er nødvendig for å løse oppgaver som er lagt til mottaker- eller avsenderorganet, og 

som gjelder å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere lovbrudd som kan gi dårligere 

arbeidsvilkår, krenke arbeidstakeres rettigheter, skade konkurransen i næringslivet eller 

medføre misbruk av skatte-, avgifts- eller velferdsordninger». 

Denne adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger gjelder kun de organene angitt i 

bestemmelsen, herunder blant annet Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten og 

Fiskeridirektoratet. 

Som det følger av vareførselsloven § 7-10 og tollavgiftsloven § 8-1, gjelder ikke forvaltningsloven § 13 

som utfyllende bestemmelser til taushetsplikten i disse lovene, og forvaltningsloven § 13 g gir ikke 

hjemmel til å gi forskrift om tollmyndighetenes adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger etter 

vareførselsloven eller tollavgiftsloven. Som påpekt i høringen til a-kriminformasjonsforskriften, pkt. 

9, er det derfor behov for å gjøre tilpasninger også i regelverket for Tolletaten. Endringer i 

skatteforvaltningsforskriften ble vedtatt samtidig som fastsettelsen av a-kriminformasjonsforskriften, 

og Tolletaten er derfor den eneste av de sentrale samarbeidsetatene som per nå har en annen, og 

snevrere, adgang til å dele informasjon for a-krimformål (med unntak av politiet for de deler av deres 

virksomhet som er underlagt politiregisterloven). Dette er uheldig både av hensyn til behovet for 

tilstrekkelige hjemler for informasjonsdeling i a-krimsamarbeidet generelt, og fordi det medfører at 

man ikke har en klar, felles hjemmel for deling på tvers av samarbeidet.  
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Bestemmelsene i forslag til vareførselsforskriften § 7-11-1 annet ledd bokstav k og 

tollavgiftsforskriften § 8-2-1 annet ledd bokstav k foreslås derfor endret i tråd med a-

kriminformasjonsforskriften § 3. Det foreslås å benytte samme ordlyd som i 

skatteforvaltningsforskriften. 

Den vesentligste endringen fra dagens regulering vil være at delingsadgangen ikke er begrenset til 

medarbeidere ved a-krimsentrene, men til de øvrige medarbeiderne i etatene når det er nødvendig 

for å løse oppgaver dette organet er pålagt som gjelder arbeidslivskriminalitet. Videre vil det ikke 

gjelde noen begrensning i mottakers adgang til å dele opplysninger videre i sin etat (i dag presisert 

ved at «[t]aushetsplikten [ikke er] til hinder for at saksopplysninger overleveres til deltakende etater 

for videre oppfølging.», jf. tolloven § 12-1 annet ledd bokstav k og tidligere forslag til 

vareførselsforskriften § 7-11-1 annet ledd bokstav k og tollavgiftsforskriften § 8-2-1 annet ledd 

bokstav k).  

For nærmere vurderinger knyttet til behov for endringen, personvernkonsekvenser, samt 

økonomiske og administrative konsekvenser vises det til «Forslag til forskrift om deling av 

taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige 

samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-kriminformasjonsforskriften)» av 15. juni 2021 og kongelig 

resolusjon av 17. juni 2022 om fastsettelse av forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og 

behandling av personopplysninger i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-

kriminformasjonsforskriften). 

 

2.3. Om kontroll av diplomatiske og konsulære representanter mv. 

2.3.1 Administrative og tekniske personale ved fremmede staters diplomatiske stasjoner i Norge 
som ikke er norske borgere eller er fast bosatt i Norge 

Forslag til vareførselsforskriften § 8-1-1 viderefører unntakene for kontroll av diplomater og 

konsulære representanter og visse andre grupper i tollforskriften § 13-1-2, og gjennomfører norske 

internasjonale forpliktelser etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961 og 

andre konvensjoner Norge har tiltrådt som gir immunitet mot kontroll for visse personer. 

 

Etter innspill fra Utenriksdepartementet foreslår Tolletaten at det inntas en ny bokstav b i 

bestemmelsens første ledd som fastsetter at administrative og tekniske personale ved fremmede 

staters diplomatiske stasjoner i Norge som ikke er norske borgere eller er fast bosatt i Norge ikke kan 

kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med kontroll av vareførselen. Dette er en forpliktelse 

som følger av Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem art. 37.2 som lyder slik:  

 

«[p]ersoner som tilhører stasjonens administrative og tekniske personale, samt de 

medlemmer av deres familie som tilhører deres husstand, har, forutsatt at de ikke er borgere 

av eller er fast bosatt i mottakerstaten, de privilegier og den immunitet som er omhandlet i 

artiklene 29-35, med det unntak at immuniteten i sivile og administrative saker i 

mottakerstaten, som omhandlet i artikkel 31, punkt 1, ikke skal gjelde for annet enn 

tjenestehandlinger. De nyter videre slike privilegier som er omhandlet i artikkel 36, punkt 1, for 

så vidt angår gjenstander som innføres i forbindelse med første gangs etablering på det nye 

sted.» 
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Det bemerkes at persongruppen i ny bokstav b kan stanses i medhold av vareførselsloven  

§ 8-5 for å sannsynliggjøre sin status. 

 

2.3.2 Den europeiske unions delegasjonsmedlemmer 

Forslag til vareførselsforskriften § 8-1-1 første ledd bokstav b fastsetter at medlemmer av Den 

Europeiske Kommisjonens delegasjon i Norge ikke kan kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse 

med kontroll. Dette er i tråd med Avtale mellom Norge og De europeiske fellesskaps kommisjon om 

opprettelse i Norge av en delegasjon for De europeiske fellesskaps kommisjon og dens privilegier og 

immunitet. Det følger av avtalen artikkel 3 at Kommisjonens delegasjon, samt dens leder og 

medlemmer, skal ha de rettigheter og nyte den immunitet og de privilegier som i henhold til Wien-

konvensjonen om diplomatisk samkvem er tilstått diplomatiske stasjoner og disse stasjoners sjefer og 

medlemmer.  

 

Det vises til at fra 2009, da Lisboa-traktaten trådte i kraft, har Kommisjonens delegasjon endret navn 

til «Den europeiske unions delegasjon til Norge». Etter innspill fra Utenriksdepartementet foreslår 

Tolletaten at ovennevnte bokstav b erstattes av en ny bokstav c med noe endret ordlyd, slik at «Den 

Europeiske Kommisjonens delegasjonsmedlemmer» erstattes av «Den europeiske unions 

delegasjonsmedlemmer». 

 

Det bemerkes at persongruppen i ny bokstav c kan stanses i medhold av vareførselsloven  

§ 8-5 for å sannsynliggjøre sin status. 

 

2.3.3 Tjenestemenn som oppnevnes og godkjennes som diplomatiske utsendinger til Den 
palestinske representasjonen i Norge 

Etter innspill fra Utenriksdepartementet foreslår Tolletaten at det inntas en ny bokstav d i 

vareførselsforskriften § 8-1-1 første ledd om at tjenestemenn som oppnevnes og godkjennes som 

diplomatiske utsendinger til Den palestinske representasjonen i Norge ikke kan kontrolleres eller 

holdes tilbake i forbindelse med kontroll av vareførselen. Forslaget ivaretar Norges folkerettslige 

forpliktelser etter Avtale mellom Norges regjering og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen av 

2011, pkt. 7 som fastsetter at:  

 

«[r]epresentasjonens leder og andre tjenestemenn som oppnevnes og godkjennes som 

representasjonens diplomatiske utsendinger i samsvar med artikkel 2, skal ha samme 

privilegier og immunitet, fritak og lettelser som det norske myndigheter gir diplomatiske 

utsendinger som omfattes av bestemmelsene i Wien-konvensjonen av 1961 om diplomatisk 

samkvem.» 

 

Det bemerkes at persongruppen i ny bokstav d kan stanses i medhold av vareførselsloven  

§ 8-5 for å sannsynliggjøre sin status. 
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2.3.4  Personer som representerer NATO i Norge 

Ifølge forslag til vareførselsforskriften § 8-1-1 første ledd bokstav c er norske tollmyndigheters 

adgang til å kontrollere og tilbakeholde i forbindelse med kontroll av vareførselen begrenset til 

«utenlandsk personale ved NATOs hovedkvarter, samt personer som på annen måte representerer 

NATO i Norge». 

 

Med utgangspunkt i høringsinnspill fra Forsvarsdepartementet foreslår Tolletaten at ovennevnte 

bokstav c erstattes av en ny bokstav e med noe endret ordlyd, slik at «personer som på annen måte 

representerer NATO i Norge» erstattes med «personer som representerer NATO i Norge etter avtale 

om status for Den nordatlantiske traktats organisasjon, de nasjonale representanter og den 

internasjonale stab 20. september 1951 (Den sivile statusavtale)». Det følger av Den sivile 

statusavtale artikkel 2 at avtalen “... skal ikke være anvendelig på militære hovedkvarterer opprettet i 

henhold til Den nordatlantiske traktat, og heller ikke til noe annet militært organ, unntatt hvis Rådet 

så bestemmer”. Forslaget presiserer at det er NATO-personell i Norge som omfattes av Den sivile 

statusavtale som ikke kan kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med kontroll av vareførselen.  

 

Avtalen del III gir regler om immunitet og privilegier for medlemstatenes representanter på en annen 

medlemstats territorium, og fastlegger i artikkel 12 at:  

«[e]nhver person som en medlemstat har oppnevnt som sin prinsipale faste representant ved 

organisasjonen på et annet medlemslands territorium og de medlemmer av hans offisielle stab 

som er stasjonert i vedkommende land, og som det er truffet avtale om mellom den stat som 

har oppnevnt dem og organisasjonen og mellom organisasjonen og den stat hvor de vil være 

bosatt, skal nyte de immuniteter og rettigheter som tilstås diplomatiske representanter og 

deres offisielle stab av tilsvarende grad».  

 

Videre følger det av avtalen del IV regler for den internasjonale stab og eksperter som arbeider med 

oppdrag for organisasjonen. Artikkel 20 fastlegger at:  

«generalsekretæren i organisasjonen og koordinatoren for den nordatlantiske 

forsvarsproduksjon og slike andre faste tjenestemenn som formannen i Stedfortrederrådet og 

medlemstatens regjeringer måtte bli enige om, tilstås de privilegier og immuniteter som 

vanligvis tilstås diplomatiske utsendinger av tilsvarende rang». 

 

2.3.5 Utenlandske statsborgere som er i familie med og tilhører samme husstand som 
diplomatiske og konsulære representanter mv. 

Vareførselsforskriften § 8-1-1 annet ledd fastlegger at utenlandske statsborgere som er i familie med 

og tilhører samme husstand som personer i bestemmelsens første ledd ikke kan kontrolleres eller 

holdes tilbake i forbindelse med kontroll av vareførselen. Hensikten er å gjennomføre Norges 

folkerettslige forpliktelser i norsk rett, og da særlig folkerettslige regler som begrenser norske 

myndigheters adgang til å kontrollere og tilbakeholde bestemte personer i Norge. Det bemerkes 

imidlertid at den beskyttelse for medfølgende familiemedlem som følger av annet ledd etter 

folkeretten kun tilstås for enkelte av de personellgruppene som nevnes i bestemmelsens første ledd. 

Etter innspill fra Utenriksdepartementet foreslår Tolletaten endringer i bestemmelsens ordlyd, slik at 

«utenlandske statsborgere som er i familie med og tilhører samme husstand som personer i første 

ledd» byttes ut med «utenlandske statsborgere som er i familie med og tilhører samme husstand 
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som personer i første ledd bokstav a, b og c». Med den foreslåtte endringen vil det presiseres at 

kontrollunntaket bare omfatter familiemedlemmer til diplomatiske og konsulære representanter ved 

fremmede staters utenriksstasjoner i Norge, familiemedlemmer til administrative og tekniske 

personale ved fremmede staters diplomatiske stasjoner i Norge som ikke er norske borgere eller er 

fast bosatt i Norge og familiemedlemmer til Den europeiske unions delegasjonsmedlemmer, jf. 

henholdsvis vareførselsforskriften § 8-1-1 første ledd bokstav a, ny bokstav b og c.   

Forslaget ivaretar Norges internasjonale forpliktelser. Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem 

artikkel 29, 30 og 36 og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem art. 41 og 50 gir regler om at 

diplomatiske og konsulære representanter ved fremmede staters utenriksstasjoner i Norge ikke kan 

kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med tollkontroll. Medlemmer av en diplomatisk eller 

konsulær representants familie som tilhører hans husstand («medfølgende familiemedlem») har 

tilsvarende rettigheter jf. henholdsvis artikkel 37.1 og 50. Dette gjelder også for personer som 

tilhører stasjonens administrative og tekniske personale, samt de medlemmer av deres familie som 

tilhører deres husstand, jf. Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem art. 37.2.  

Avtale mellom Norge og De europeiske fellesskaps kommisjon om opprettelse i Norge av en 

delegasjon for De europeiske fellesskaps kommisjon og dens privilegier og immunitet artikkel 3 slår 

fast at medfølgende familiemedlemmer skal ha samme rettigheter og nyte samme immunitet og 

privilegier som Kommisjonens delegasjon, samt dens leder og medlemmer.  

2.4. Om kontroll av brev, pakker og annen korrespondanse 

Vareførselsforskriften § 8-1-4 er delvis ny og delvis en videreføring av tollforskriften § 13-3-1 annet 

ledd. Bestemmelsens annet ledd regulerer et unntak fra tollmyndighetenes kontrolladgang når det 

kommer til kurerpost til fremmede staters utenriksstasjoner i Norge, FN og FNs særorganisasjoner. 

Slik kontroll er avhengig av samtykke fra Utenriksdepartementet. 

 

Etter innspill fra Utenriksdepartementet foreslås det regulert i bestemmelsens annet ledd at også 

brev, pakker og annen offisiell korrespondanse både til og fra fremmede staters utenriksstasjoner i 

Norge, Den europeiske unions delegasjon til Norge, Den palestinske representasjonen i Norge, FN og 

FNs særorganisasjoner bare kan kontrolleres dersom Utenriksdepartementet har gitt samtykke til 

dette. Forslaget ivaretar Norges folkerettslige forpliktelser etter Wien-konvensjonen om diplomatisk 

samkvem artikkel 27.2 og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem artikkel 35.2, som slår fast at 

utenriksstasjonens offisielle korrespondanse er ukrenkelig. Hvorvidt brev, pakker og annen 

korrespondanse kan anses som «offisiell» må vurderes konkret på grunnlag av avsender, mottaker, 

forsendelsesform mv.  

 

Forslaget er også utformet i tråd med Avtale mellom Norges regjering og Den palestinske 

frigjøringsorganisasjonen av 2011, pkt. 6 og Avtale mellom Norge og De europeiske fellesskaps 

kommisjon om opprettelse i Norge av en delegasjon for De europeiske fellesskaps kommisjon og 

dens privilegier og immunitet av 1987, artikkel 3. De ovennevnte avtaler fastsetter at Den palestinske 

representasjonen i Norge og Den europeiske unions delegasjon til Norge er gitt samme privilegier og 

immunitet, fritak og lettelser som det norske myndigheter gir utenriksstasjoner fra andre stater etter 

Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem. 
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Bestemmelsen presiserer som nevnt ovenfor at unntaket fra tollmyndighetenes kontrolladgang 

gjelder både inngående og utgående korrespondanse og kurerpost. Ordlyden er derfor endret ved 

tillegget «og fra».  

 

3. Administrative og økonomiske konsekvenser 
Forslaget om å oppheve bestemmelsen om TVINN internett i høringsnotatets pkt. 2.1 antas ikke å ha 

administrative eller økonomiske konsekvenser for privatpersoner eller for Tolletaten. 

Vareførselsforskriften regulerer at privatpersoner er fritatt fra kravet om elektronisk levering av 

deklarasjon dersom ikke annet er bestemt, jf. forskriftens § 3-2-1 annet ledd. Oppheving av 

vareførselsforskriften § 4-1-6 annet ledd vil medføre at TVINN internett blir formelt avviklet. Vi viser 

til at TVINN internett har vært ute av drift i mer enn to år. Videre at privatpersoner, etter den 

formelle avviklingen av TVINN internett, fortsatt vil ha en reell kostnadsfri deklarasjonsmulighet ved 

å levere deklarasjon på papir. Dette anses å ivareta Norges forpliktelser som fremgår av EØS-avtalen 

artikkel 10 som fastsetter at:  

«Toll på import og eksport og avgifter med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom 

avtalepartene. Med forbehold for de bestemmelser som er fastsatt i protokoll 5, skal dette 

gjelde også fiskaltoll.» 

Alternativt vil det være mulig for privatpersoner å kjøpe sine varer hos en VOEC-registrert virksomhet 

eller bruke en speditør som har adgang til å levere deklarasjoner elektronisk. Disse alternativene kan 

forhindre at forbrukerne får uforutsette utgifter ved kjøp av varer fra utlandet. Vi nevner at 

speditører som oftest belaster privatpersoner med et gebyr som betaling for tollbehandlingen. 

Forslagene omtalt i pkt. 2.2 til 2.4 antas heller ikke å ha administrative eller økonomiske 

konsekvenser for verken Tolletaten eller andre. 

 

4. Utkast til endring i forskrifter  
I 

I forslag til forskrift om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

§ 4-1-6 annet ledd oppheves.   

 

§ 7-11-1 annet ledd bokstav k skal lyde:  

k) til offentlige myndigheter som nevnt i a-kriminformasjonsforskriften § 3 for å forebygge, 

avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet 
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§ 8-1-1 første og annet ledd skal lyde (endringer i kursiv): 

(1) Personer tilhørende følgende grupper kan ikke kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med 
kontroll av vareførselen:  
 

a) diplomatiske og konsulære representanter ved fremmede staters utenriksstasjoner i Norge 
 
b) administrativt og teknisk personale ved fremmede staters diplomatiske stasjoner i Norge 
som ikke er norske borgere eller er fast bosatt i Norge 
 
c) Den europeiske unions delegasjonsmedlemmer  

d) tjenestemenn som oppnevnes og godkjennes som diplomatiske utsendinger til Den 

palestinske representasjonen i Norge 

e) personer som representerer NATO i Norge etter avtale om status for Den nordatlantiske 

traktats organisasjon, de nasjonale representanter og den internasjonale stab 20. september 

1951 (Den sivile statusavtale), samt utenlandsk personale ved NATOs hovedkvarter 

f) personer som har De Forente Nasjoners passérbrev (Laissez-passer) 

g) personer som har anbefalingsbrev fra norsk diplomatisk stasjon (norsk laissez-passer) etter 

utenriksinstruksen 

h) tjenestemenn ved Atomenergibyrået (IAEA)  

i) representanter for Western European Armaments Organisation, jf. bestemmelser i forskrift 

14. februar 1997 nr. 131 

j) representanter for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), jf. 

bestemmelser i forskrift 7. januar 2000 nr. 14  

k) representanter for inspeksjonsgruppen som er opprettet etter konvensjon om forbud mot 

utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen 13. januar 1993 

(kjemivåpenkonvensjonen).  

 

(2) Utenlandske statsborgere som er i familie med og tilhører samme husstand som personer i første 

ledd bokstav a, b og c, kan heller ikke kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med kontroll av 

vareførselen. 

 

§ 8-1-4 annet ledd skal lyde: 

(2) Brev, pakker, annen offisiell korrespondanse og kurerpost til og fra fremmede staters 

utenriksstasjoner i Norge, Den europeiske unions delegasjon til Norge, Den palestinske 

representasjonen i Norge, FN og FNs særorganisasjoner, kan bare kontrolleres dersom 

Utenriksdepartementet har gitt samtykke til det. Nødvendig kurerlegitimasjon må fremvises for at 

kurerpost skal unngå kontroll etter denne bestemmelsen. 
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II 

I forslag til forskrift om tollavgift (tollavgiftsforskriften) gjøres følgende endring: 

 

§ 8-2-1 annet ledd bokstav k skal lyde:  

k) til offentlige myndigheter som nevnt i a-kriminformasjonsforskriften § 3 for å forebygge, 

avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet 


