Grensekontrollseksjonen Gardermoen

Regler for grensekryssing
med småfly
Airport Crime Unit, Oslo Airport

Bestemmelsessted og meldeplikt

Fører av luftfartøy skal sørge for at luftfartøyet går direkte til
lufthavn med internasjonal status.
(tollforskriften § 3-2-2)

Fører av luftfartøy som er gitt tillatelse til å gå til lufthavn uten
internasjonal status skal melde fra til tollmyndighetene om
ankomst på forhånd.
(Tollforskriften § 3-3-1)
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Betingelser – landingsplass uten
internasjonal status
• Startvekt maks 5700 kg, ikke over 10 passasjerplasser
• Må være privat flyging eller taxiflyginger

• Intet å deklarere (Som å kjøre over ubemannet grenseovergang)
• Kun trafikk mellom Schengen-land
• Må benytte landingsplass nevnt i «Vedlegg 3» i tollforskriften
• Pilot må sende kopi av flightplan til Tolldirektoratet senest fire timer
før ankomst eller avgang
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Vedlegg 3 i tollforskriften
Tollregion Nord-Norge:
Bardufoss, Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, Hasvik, Honningsvåg, Mehamn, Sørkjosen, Vadsø og Vardø.

Tollregion Vest-Norge:
Bømoen (Voss), Florø, Førde, Gossen (Aukra), Kristiansund, Molde, Rosendal, Sandane, Sandviken (Bergen), Sogndal, Stord (Sørstokken),
Ulven (Os), Vangsvatn (Voss), Vinnu (Sunndalsøra) og Ørsta/Volda.

Tollregion Midt-Norge:
Andøya, Brønnøysund, Frøya (Flatval), Grogn (Bjørgan), Hattfjelldal, Jonsvann, Losen (Kvål), Mo i Rana, Mosjøen, Namsos, Narvik, Oppdal
(Fagerhaug), Rognan, Røros, Rørvik, Røst, Sandnessjøen, Snåsa (Grønøra), Stokmarknes, Verdal Helikopterplass Slottelid, Øian (Meråker) og
Ørland.

Tollregion Oslo og Akershus:
Kjeller, Lilløykilen sjøflyhavn, Oslo sjøflyplass Fornebu og Ski.

Tollregion Sør-Norge:
Bykle (Hovden i Setesdal), Eggemoen, Fyresdal, Geilo (Dagali), Gullknapp (Arendal), Hokksund, Jarlsberg, Klanten (Golsfjellet), Lista
(Farsund), Longum Park (Arendal), Lunde, Nordsjø havn, Notodden, Skien (Geiteryggen) og Åraksøyene (Valle i Setesdal).

Tollregion Øst-Norge:
Dokka (Thomlevoll), Elverum (Starmoen), Frya, Hamar (Stafsberg), Haslemoen, Kongsvinger (Gjølstad), Maarud, Rakkestad, Reinsvoll,
Strandefjorden (Fagernes), Sølenstua, Trysil, Tynset og Østre Æra.
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Meldeplikt ved avreise

Fører av luftfartøy med startvekt til og med 5700 kg,
godkjent for maksimalt ti passasjerer, skal gi melding til
Tolldirektoratet om avreise senest fire timer før avgang.
(tollforskriften § 3-7 6. ledd).

Tollmyndighetene kan pålegge fører av luftfartøy å følge
bestemte flyvningsruter på vei til og fra tollområdet.
(tolloven § 3-2, andre ledd)

Tollområdet: Det norske fastland med tilhørende territorialfarvann, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland.
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• Lufttrafikktjenesten sender ikke automatisk beskjed til
Tolletaten.
• Elektroniske planleggingsverktøy sender ikke FLP til
Tolletaten, men i IPPC.no kan piloter huke av for kopi til toll.
• Foreløpig er det ikke mulig å melde endringer og kansellering
til toll via IPPC. Må meldes desken@toll.no eller ringe.
• Piloten er selv ansvarlig for at meldeplikten til toll overholdes.

Deklarering av varer
Innførsel eller utførsel av nytt eller brukt luftfartøy, service og
reparasjon.
Innførsel/utførsel av fly, reparasjoner o.l. er deklareringspliktig og
regelen er da at man skal gå til en internasjonal flyplass. Dersom
man kontakter lokalt tollkontor god tid i forveien, vil det være
mulig å få dispensasjon.

Ved ankomst til småflyplasser er det tillatt å medbringe alkohol
og tobakksvarer over tollfri kvote som er fortollet via kvoteappen.
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Har du husket kopi av flightplan
til desken@toll.no??
Tlf. 22 86 03 12
www.toll.no

