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og avgifter. Toll er et forsømt
område i verdikjeden.

Hjelper med EU-reglene
Nylig ble Astad engasjert som
prosjektleder for Bring Logistics.
Hun skal hjelpe selskapet til å
møte de nye EU-reglene og sik-
kerhetsrutinene for godstrans-
port i EU-området fra 1. juli. Da
innføres AEO (Autoriserte Øko-
nomiske Operatører) og for-
håndsvarsling etter EU-mønster.
Dette er en autoriseringsprosess
og et verktøy, basert på nye, kre-
vende og strenge rutiner. Det vil
gi en forenklet prosess for inn-
og utførsel av varer og grenseo-
verskridende transport.

- Terrorhandlingen i USA 11.
september 2001 har resultert i
nye sikkerhetsrutiner for å be-
skytte seg mot at terrormidler
blir smuglet inn med vare-
strømmen, understreker Astad.

De to første årene drev hun
selskapet fra kjellerstuen på

Kjelsås i Oslo. Nå har hun kon-
torlokaler i Kjelsåsveien 160.

- En hovedårsak til at det går
så bra med selskapet er at jeg
jobber med noe som engasjerer
meg sterkt. Samtidig skal man
ikke undervurdere verdien av å
ha en familie som er positiv og
tror på det du driver med.

Astads forretningskonsept er
å tilby hjelp i forbindelse med
fortollingsprosedyrer knyttet til
import og eksport av varer samt
bistand innen regelverksfortolk-
ning. Hun veileder transportø-
rer og importører i tollfaglige
spørsmål og holder i tillegg kurs
om tollreglene.

- Jeg startet aksjeselskap for å
bli oppfattet som en mer profe-
sjonell aktør, samt at jeg da ble
ansatt i eget selskap med de so-
siale rettigheter det gir. Jeg fikk
ganske raskt positiv respons på
bedriftssatsingen, og det gjorde
valget om etablering av aksje-
selskap enkelt. Kvinner må bli

flinkere til å satse og tro på at de
duger, sier Astad. - Bedriftseta-
blering er krevende, men
enormt spennende og lærerikt.
Det blir en livsstil, men jeg an-
befaler det gjerne.

- Må være nysgjerrig
- Det gjelder å være nysgjerrig,
ikke så rent lite sta, og strengt
strukturert. Litt ydmykhet kom-
mer også godt med, sier Astad
som bruker lite penger på å
markedsføre seg selv. Men hun
er opptatt av å være tilstede i
bransjen.

- Jeg er mye ute i bedrifter, er
med på fagseminarer, og har
skaffet meg noen faste samar-
beidspartnere.

Hun har hatt god støtte fra

en kvinnelig samarbeidspartner
som åpnet opp dører til nye
kunder og hadde supplerende
kunnskaper innen importregel-
verket for næringsmidler. Marit
Skotheim i Cibaria AS har bak-
grunn fra Mattilsynet og har si-
den 1999 drevet en virksomhet
som har spesialisert seg innen
det norske regelverket for mat
og drikke.

- Import av næringsmidler
har et regelverk som er overvel-
dende. Det omfatter en rekke
bestemmelser som næringsdri-
vende må ha kjennskap til. Vi
har fungert som veiledere for
hverandre og frontet toll- og im-
portspørsmål mot felles kunder.
Når man starter en bedrift
trenger man å finne likesinne-

Tolltull og fortol-
lingsproblematikk
er levebrødet til
tollgründer Grete
Johanne Koht Astad
(46). Hun mener at
det stilles for få
krav til speditører
om tollfaglig kom-
petanse.
- God tollbehandling
styrker logistikkje-
den, sier Astad.

Hun etablerte Tollkonsult for
seks år siden, og fikk en pang-
start. Første året var omsetning-
en én million kroner. Det endte
med et resultat på 300.000 kro-
ner.

- Så det går an å gjøre penger
på noe så sært som tollregelver-
ket, understreker Astad.

På 40-årsdagen, 20. mai 2003,
etablerte hun enkeltmannsfore-
taket Astad Tollkonsult. 1. januar
2005 ble Tollkonsult et AS, hvor
hun både er eier og daglig leder.
Kunnskapsformidling innen lov-
og regelverksfortolkning er
Astads levebrød. Hun har imid-
lertid bred bransjeerfaring som
blant annet importansvarlig for
flyfrakt i Nordisk Express, Frans
Maas og Mercantile Norge (nå
Maersk Logistics), samt uten-
landssjef i Nor-Cargo Pakke-
trans. Foruten ulike logistikk-
funksjoner i næringsmiddelin-
dustrien har bedriftsøkonomen
fra Norges Handelshøyskole
også etatsutdanning fra Tollve-
senet, hvor hun arbeidet til 1990.

Astad understreker at det er
et stort behov for kompetanse-
heving, og hun har følgende be-
grunnelse for den sterke iveren
for tollformidling:

- Det blir begått alt for mange
feil i utfylling av tolldeklarasjo-
ner. I 2004 gjennomførte Toll-
vesenet kontroller i 900 bedrif-
ter og avdekket at slurvefeil før-
te til at næringslivet betalte 1,1
milliarder kroner for mye i toll M
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Grete lever av tolltull
PORTRETTET

HJELPER: Astad hjelper
Bring med å takle de nye toll-
reglene som kommer 1. juli.

SÆRT: Grete Johanne
Koht Astad gjør gode
penger på noe så sært
som tollregelverket.
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de, sier hun og tror systematisk
bygging av nettverk også vil føre
til at hun lykkes i fremtiden
med kundearbeidet.

Astad mener at det stilles for
få krav til speditører om tollfag-
lig kompetanse. Feilfortollinger
får i de fleste tilfeller ingen kon-
sekvenser for speditør. Importør
betaler regningen i form av feil-
belastninger.

- Mange bedrifter har ikke
kvalitetssikring i det hele tatt på
disse områdene. Både importø-
rer og speditører undervurderer
betydningen av tollfaglig kom-
petanse og gode kontrollrutiner.
Derfor blir det mange feilfortol-
linger, sier gründeren som me-
ner at Tollvesenet har sett pro-
blemet og at de forsøker å lage
et system som belønner dem
som gjør det rett.

Hun tror importørene kan ha
de beste intensjoner om å følge
regelverket, men kvaliteten kan
aldri bli bedre enn den jobben
som fortollerne gjør.

- Mange er klar over regelver-
ket, men mange er nok ikke
kjent med eget ansvar. Jeg hå-
per å kunne hjelpe riktig mange
fremover, sier Astad.

Kunnskapsmangel
Hun har lang erfaring fra stil-

linger i Tollvesenet og det priva-
te næringsliv og har et godt ut-
gangspunkt for å gi bedrifter
råd og veiledning innen tollfa-
get. Mange importbedrifter

mangler grunnleggende kunn-
skap om toll- og avgiftsregelver-
ket, og taper økonomisk på det-
te. Denne erkjennelsen ga støtet
til etablering av konsulentsel-
skapet Tollkonsult i 2003.

- Importregelverket for næ-
ringsmidler er spesielt omfat-
tende og komplisert, og det er få
aktører som jobber med dette
som spesialfelt. Det er generelt
lite fokus på tollfaglig kompe-
tanse både hos importører og
speditører, forteller Astad. Hun
mener likevel at det er vel så vik-
tig at kunnskap om regelverket
setter bedrifter i stand til å utnyt-
te de muligheter som ligger der.

- Mange bedrifter kan tjene
på å gjennomgå sine importru-
tiner. Tollkonsult får stadig flere
henvendelser fra næringsmid-
delimportører med ønske om
bistand innen toll- og avgift-
svurderinger av produkter. Re-
gelverket åpner for optimalise-
ring av produkter i forhold til
toll- og avgiftsbelastning. Slik
kan bedrifter optimalt tilpasse
seg regelverket og øke sine for-
tjenestemarginer, mener hun.

Det påpekes stadig mer slurv
ved deklarering av varer, noe
som igjen medfører høyere kost-
nader for næringslivet.

- Min erfaring etter over 20

års arbeid med toll- og særav-
giftsregelverket er at mange ak-
tører mangler grunnleggende
kompetanse innen dette områ-
det, og at overraskende mange
importbedrifter mangler rutiner
og internkontroll.

Hun tviler ikke på at mange
aktører, både importører og spe-
ditører, er seriøse og gjør sitt yt-
terste for å sette seg inn i et om-
fattende og komplisert regelverk.

- Men altfor ofte er det regel-
rett slurv og manglende kunn-
skap og kompetanse som resul-
terer i de mange feilene. Store
deler av tolldeklareringen er i
dag satt ut til speditør uten at
det stilles spørsmål om kompe-
tanse eller operasjonelle rutiner.
Næringslivet bruker ressurser
på å sette seg inn i regelverket,
men selve fortollingsprosessen
er sterkt underprioritert både
hos importør og speditør. Pris-
press i bransjen har resultert i
lav pris på fortollingstjenester,
og manglende økonomi i å kon-
kurrere på kompetanse og kva-
litet på denne tjenesten. Dette,
sammen med importørs mang-
lende kvalitetskontroll av spedi-
tørens arbeid, mener jeg er ho-
vedårsaken til mange av feilene
som avdekkes. Dette bør også
være hovedutfordringen frem-
for å skylde på et komplisert re-
gelverk, understreker Astad.

TEKST: Per DagfinnWolden
per.dagfinn@bjorgu.no

Postboks 25, Ringeriksveien 243, 1340 Skui
Tlf: +47 67176855 – Fax: +47 67176851
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1Selskapet baserer seg
på bred tollfaglig kom-

petanse, høy leveringskva-
litet, kundefokus og
individuell oppfølging.

2Mange sliter og bruker
mer tid enn nødvendig

på tollsaker. Tollkonsult til-
byr kurs for å redusere
dette hverdagsproblemet.

3Det var først da Grete
Johanne Koht Astad

ble arbeidsledig at hun be-
stemte seg for å hjelpe spe-
ditører og bedrifter med
tollproblemer.

3TINGomTollkonsult:

ROS: Anita Graff
og Tollvesenet får
ros fra tollgründer
Koht Astad for ini-
tiativet til å gjøre
noe med tollpro-

blematikken.

GRETE JOHANNE KOHT ASTAD
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