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-Bedrifter vet ikke verdien av å kun-
ne tollreglene ordentlig, dette er
et område de mangler kompetan-

se på, mange går i fella, og betaler alt for
mye, sier Grete Johanne Koht Astad.

I 2004 gjennomførte tollvesenet en
undersøkelse blant 900 bedrifter og
avslørte at slurvefeil fører til at be-
drifter betaler 1,1 milliarder kroner
for mye i toll og avgifter. Denne kaka
har Astad tenkt å forsyne seg av.

Da Astad ble arbeidsledig i 2003 tok hun
skjeen i egen hånd, og bestemte seg for å
starte for seg selv.

Etter å ha jobbet i Tollvesenet i en år-
rekke og vært innom logistikkfunksjoner i
Tandberg Data, Nor Cargo og jobbet med
tollspørsmål innen næringsmiddelindustri-
en, følte hun seg klar for å stå på egne ben.

— Det er alltid skummelt å skulle
starte for seg selv, men jeg er altfor
utålmodig til å kunne jobbe innenfor
det offentlige. Jeg trenger å jobbe ef-
fektivt og det følte jeg ikke var mulig i
det offentlige, sier hun.

Ingen gjeld
Hun fikk en pangstart, og første året om-
satte hun for en million kroner og satt
igjen med 300.000 kroner på bunnlinja.

— Jeg traff et hull i markedet. Det er
helt klart at det er behov for mine tjenes-
ter, sier hun.

Forretningsideen til Grete Johanne Koht
Astad går ut på å tilby bedrifter hjelp med
fortollingsprosedyrer knyttet til eksport og
import av varer. Hun veileder transportø-
rer og importører i tollfaglige spørsmål. I
tillegg holder hun kurs om tollreglene.

— I noen refusjonssaker jeg har hatt,
har bedriften fått tilbakebetalt flere hun-
dretusen kroner de har betalt for mye i toll
og avgifter, understreker hun.

1. januar 2005 avanserte hun og Astad
stiftet et AS, som hun kalte Tollkonsult AS.

— Jeg gjorde det for å bli oppfattet som
en mer profesjonell aktør, samt at da ble
jeg ansatt i eget firma med de sosiale ret-
tighetene det gir.

Grunnen til at Astad ventet så lenge
med å etablere et AS, var fordi hun mang-
let penger.

— Som kvinne ønsker man ikke å starte
med å sette seg i gjeld.

Gründerfella
Med etableringsstøtte fra Aetat og egen
kjellerstue som kontor, ble det ikke store
utleggene før hun kunne komme i gang.

— Det tok et halvt år før jeg kunne ta ut
lønn, men ellers har oppstarten gått glat-
ter enn jeg kunne drømme om.

Hun tror at for å lykkes som gründer må
du virkelig brenne for det du driver med,
samt være nysgjerrig og strengt struktu-
rert.

Astad bruker lite penger på å markeds-
føre 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 fas-
te samarbeidspartnere.

Men Astad passer seg for å menge seg
for mye med andre gründere i ulike grün-
derfora.

— Mange gründere går i den fella. Det
er ikke der de potensielle kundene ligger,
sier hun.
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Gründer Grete Johanne
Koht Astad har gjort 
komplisert regelverk 
og fortollings-
problematikk 
til levebrød.
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