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Tollvesenet får tips om at Peder Ås, som kommer med Kielfergen kl 8 neste morgen, 

skal smugle narkotika fra Tyskland til Norge. Peder ankommer med sønnen i 

barnevogn. Han gleder seg til å komme hjem, for det har vært noen anstrengende 

dager på IT-messe i Kiel med møter og barneskrik om hverandre. "Hva skal dette 

bety?", spør Peder da han blir stanset i tollkontroll. Tolleren spør hvor Peder kommer 

fra, og hvem han har vært i kontakt med under oppholdet. Peder oppgir at han kommer 

fra Tyskland og forteller om messen, men sier at det er hans private sak hvem har 

hadde kontakt med. Han spør etter hjemmelen for å snuse i Peders privatliv. Tolleren, 

som har gått på kurs og lært seg hvordan han skal takle en situasjon som denne, svarer 

"tolloven av 21. desember 2007 nr 119 kapittel 13 og tollforskriftene av 15. desember 

1967 nr 8962". Han forlanger å få adresse og telefonnummer til Peders 

Tysklandsforbindelse. Peder svarer at hjemmelsopplysningene er for generelle, og han 

nekter å oppgi mer enn han har gjort. Peder får da beskjed om å åpne kofferten. Peder 

angrer nå på at han kjøpte enkelte blader av den pikante sorten i Kiel, og svarer at det 

er bare klær og personlige eiendeler i kofferten. Ettersom Peder nekter å åpne 

kofferten, bryter tolleren den opp med makt. Foruten bladene inneholder kofferten 

klær, toalettsaker og en bærbar PC. "Er det greit at jeg sjekker hva du har på 

harddisken?", spør tolleren. "Naturligvis ikke", svarer Peder, som nå er blitt forbannet. 

Tolleren sjekker likevel for å se om det kan finnes opplysninger på PC-en om Peders 

kontaktperson i Tyskland. PC-en inneholder ikke noe om det, men blant annet en fil 

om et møte kl 9 samme morgen på et sted som er kalt "Dumpen". Peder blir tatt inn i 

et siderom, og blir bedt om å kle av seg. Peder håper marerittet snart er over, og kler 

av seg alt utenom underbuksen. "Det får da være måte på", sier Peder. "Nei, 

dessverre", sier tolleren, og drar den av ham. Tolleren finner ikke noe narkotika, og lar 

Peder få gå.  Etterpå kommer han på at han glemte å sjekke barnevognen og barnet. 

Han legger på sprang, og tar igjen Peder idet Peder kommer fram til bilen som sto 

parkert ved fergeleiet. Der sjekker han under madrassen i barnevognen. Han 

undersøker også bleien til barnet. Peder er lamslått, og registrerer i ørske hva som 

skjer. "Beklager bryderiet", sier tolleren. I ettertid vil Peder Ås ha 

Finansdepartementet, som overordnet organ, til å prøve lovmessigheten av tollerens 

tiltak.  

Drøft, ta stilling til og begrunn som rådgiver i Finansdepartementet svar på følgende 

spørsmål: 

1. Kan Tollvesenet forlange at Peder oppgir hvem han var i kontakt med i 

Tyskland? 

2. Kan Tollvesenet pålegge Peder å åpne kofferten, og kan tolleren åpne den med 

makt? 

3. Har Tollvesenet anledning til å sjekke innholdet i Peders PC uten samtykke fra 

ham? 

4. Har Tollvesenet anledning til å kroppsvisitere Peder på den måten som det ble 

gjort? 

5. Har Tollvesenet anledning til å sjekke barnevognen og barnets bleie? 

 



Utdrag av tollforskriften 2008-12-17 nr 1502:  

§ 13-1-1. Undersøkelse på person  

(1) Innledende undersøkelse på person kan tollmyndighetene gjennomføre som rutinekontroll. 
Dette omfatter undersøkelse av klær unntatt ordinær truse og bh, hodet med dets hår og 
hulrom, hender, føtter og synlige fremmedlegemer.  
(2) Ved mistanke om ulovlig vareførsel kan tollmyndighetene iverksette inngripende 
undersøkelse på person. Dette kan omfatte fullstendig avkledning og besiktigelse av kroppen, 
samt delvis avkledning inn til ordinær truse/ bh. Slik inngripende undersøkelse foretas på 
avskjermet sted av tollpersonale av samme kjønn som den kontrollerte. Tollmyndighetenes 
undersøkelse kan ikke omfatte kontroll av kroppens hulrom andre steder enn i hodet. 
Tollmyndighetene kan kreve at den som kontrolleres beveger seg, slik at det kan undersøkes 
om fremmedlegemer er festet til kroppen.  
(3) Dersom den kontrollerte ønsker å benytte avtrede under kontrollen, kan tollmyndighetene 
kreve at særskilt avtrede benyttes ved mistanke om ulovlig vareførsel.  
(4) Ved mistanke om at den kontrollerte skjuler vare i kroppen kan tollmyndighetene anmode 
den kontrollerte om å avgi urinprøve eller avføring på særskilt avtrede. Dersom den 
kontrollerte nekter slik undersøkelse, kan tollmyndighetene anmode påtalemyndigheten om å 
foreta slik undersøkelse. Tollmyndighetene kan også anmode påtalemyndigheten om 
innvendig kontroll. Påtalemyndighetens kontroller følger straffeprosessens regler.  
(5) Kontrollen skal foretas så skånsomt og hensynsfullt som mulig og på en minst mulig 
krenkende måte. Personer som forsøker å unndra seg kontroll, kan holdes tilbake med makt.  
(6) Dersom den kontrollerte ved en inngripende undersøkelse etter annet ledd, på stedet eller 
innen en uke etterpå, krever at mistanken begrunnes, skal tollmyndighetene innen en uke 
deretter gi en skriftlig, kortfattet begrunnelse for denne undersøkelsen. I begrunnelsen skal 
nevnes de faktiske forhold som ligger til grunn for mistanken. I tillegg bør nevnes de 
hovedhensyn som har vært avgjørende for vurderingen. Tollmyndighetene plikter ikke å 
opplyse om kilder eller kontrollmetodikk som av tollfaglige grunner bør behandles fortrolig 
overfor den kontrollerte eller allmennheten. Fremsatt klage eller krav om begrunnelse har ikke 
oppsettende virkning på undersøkelsen.  

 

§ 13-3-1. Transportmidler, bagasje, postsendinger mv.  

(1) Kontrolltiltak kan blant annet omfatte demontering av kontrollobjekter, midlertidig tilegnelse 
av transportmidlers nøkler, flytting av kontrollobjekter til egnet kontrollfasilitet, gjennomlysing 
av transportmidler og bagasje, søk med hund og åpning av postsendinger. Kontrollen skal 
foretas så skånsomt og hensynsfullt som mulig.  
(2) Kurerpost til fremmede staters utenriksstasjoner i Norge, NATOs hovedkvarter i Norge, FN 
og FNs særorganisasjoner skal bare kontrolleres dersom Utenriksdepartementet har gitt 
samtykke til det. Nødvendig kurerlegitimasjon må fremvises for å unngå kontroll etter denne 
bestemmelsen.  

 

§ 13-6-1. Alminnelige bestemmelser om tjenestehandlinger og maktbruk  

(1) Den som utøver tollmyndighet kan bruke makt under iverksettelse og gjennomføring av en 

tjenestehandling dersom dette skjer innenfor tollovens ramme og det ellers finnes nødvendig 

og forsvarlig i betraktning av situasjonens alvor, følgene for den maktanvendelsen rettes mot 

og forholdene for øvrig.  

(2) Den som utøver tollmyndighet skal ikke ta i bruk noe sterkere middel før mildere midler 

forgjeves har vært forsøkt, eller situasjonen tilsier at slike må antas utilstrekkelige eller 

uhensiktsmessige. Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg 

eller advarsel, eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.  

(3) Under utøvelsen av tjenesten skal den som utøver tollmyndighet være sannferdig, saklig 

og upartisk.  

(4) Tjenesteutøvelsen skal alltid være basert på respekt for de grunnleggende 

menneskerettigheter og det enkelte menneskes verdighet.  
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§ 13-6-2. Adgang med makt til transportmiddel, sted eller område  

(1) Ved iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling som gjelder adgang til 

transportmiddel, sted eller område hvor tollmyndighetene etter tolloven har rett til å ferdes eller 

foreta undersøkelser, skal det gripes inn på den måte og med de midler som er lovlige, og 

som finnes nødvendige og forholdsmessige i betraktning av situasjonens alvor, 

tjenestehandlingens art og formål, samt omstendighetene for øvrig.  

(2) Dersom bruken av makt medfører skade på person eller eiendom, eller situasjonen tilsier 

at det kan bli klaget over tollmyndighetenes handlemåte, skal den som utøver tollmyndighet 

innrapportere forholdet til sin foresatte umiddelbart. Denne rapporteringen skal være skriftlig.  

 

§ 13-7-1. Plikt til å medvirke ved tollkontroll  

Enhver som stanses av tollmyndighetene skal oppgi personalia dersom dette kreves. Det skal 

gis de opplysninger og ytes den hjelp som tollmyndighetene finner nødvendig for å 

gjennomføre kontrollen. Dette kan omfatte åpning av bagasje, bistand til utpakking, 

fremvisning av varen, påvisning av lukkede rom mv.  

 

§ 13-7-2. Utlevering av passasjeropplysninger  

(1) Transportselskap eller representant for transportselskap skal etter pålegg straks gi 

tollmyndighetene opplysninger som tollmyndighetene finner nødvendige for å gjennomføre 

kontrollen av passasjerer som ferdes til eller fra norsk tollområde med selskapets 

transportmidler. Transportselskapet eller selskapets representant skal herunder gi 

opplysninger om passasjerer som er registrert i billettreservasjonsregister.  

(2) Opplysningsplikten omfatter bare opplysninger om personer som er under reise til eller fra 

tollområdet eller i tilknytning til en nært forestående reise fra tollområdet.  

(3) Transportselskapet skal gi tollmyndighetene opplysningene ved terminaltilgang i lokaler 

anvist av tollmyndighetene, eller i annet elektronisk format.  

(4) Tollmyndighetene kan bare innhente opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen 

av tollmyndighetenes kontrollvirksomhet. Opplysningene kan ikke overføres elektronisk til eller 

direkte lagres i tollmyndighetenes datasystemer.  
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