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Høringssvar til høringsutkast 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden 
 
KPMG setter stor pris på at NRS har utarbeidet ovennevnte høringsforslag da det årlig 
gjennomføres et stort antall fusjoner som kan eller skal regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden 
etter gjeldende regler. At NRS legger opp til fortsatt regulering på dette området etter innføring 
av ny norsk regnskapsstandard, som ikke regulerer området, viser en vilje og en evne til å gå inn i 
de områder som er viktige for store deler av norsk næringsliv. 
 
KPMG støtter foreliggende forslag, og ser meget positivt på at det innarbeides i ny norsk 
regnskapsstandard. Våre etterfølgende kommentarer rokker ikke ved vår grunnholdning – og er 
kun forhold vi anser det kan være formålstjenlig for NRS å tenke gjennom en gang til, eventuelt 
tydeliggjøre. 
 
Til 
100N.1 

Reguleringen knyttes opp mot transaksjonsprinsippet. Samtidig er det et 
regnskapslovutvalg i arbeid som ventelig vil foreslå omfattende endringer i 
regnskapsloven, herunder fjerne de grunnleggende regnskapsprinsipper, inklusive 
transaksjonsprinsippet. KPMG ønsker derfor å reise spørsmål ved om 
avgrensningen av hvilke fusjoner som omfattes bør gjøres på en annen måte. 
 
Gitt at en får endringer i regnskapsloven som innebærer at de grunnleggende 
prinsippene utgår, vil det trolig være riktigere å basere reguleringen i ny 
regnskapsstandard på kontroll-begrepet, slik at det fremgår at det er samme kontroll 
som er kriteriet, slik det også er i "full" IFRS. For å sikre en så ensartet og 
konsistent anvendelse som mulig, og for å hjelpe regnskapsprodusentene best 
mulig, er det ønskelig med et eget kapittel som tydeliggjør reguleringen. 
 
De regnskapsmessige løsningene for regnskapsføring av transaksjoner under 
samme kontroll (hittil kalt kontinuitetsgjennomskjæring) har vært omdiskutert siden 
regnskapsloven trådte i kraft. Konsekvensen av dette er at flere løsninger på en og 
samme transaksjon må anses å være akseptabel regnskapspraksis, og kanskje god 
regnskapsskikk. Det eksisterer ulike syn mellom revisjonsselskap på hva som er 
riktigste løsning. Konsekvensen er at regnskapsmessige løsninger dels påvirkes av 
hvem som er valgt revisor, dels ved at de som kjenner til "spenningene" vil ha 
mulighet til å "presse på" for å få ønsket løsning. 
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Slike uklarheter er ugunstig for norske foretak. Det kan medføre at ellers like 
transaksjoner regnskapsføres ulikt, og det medfører redusert sammenlignbarhet 
foretakene imellom. 
 
Etter KPMGs oppfatning bør de store revisjonsselskapene etablere en 
arbeidsgruppe hvis oppgave bør være å komme frem til en omforent enighet om 
hvordan transaksjoner under samme kontroll skal regnskapsføres i det "nye" norske 
regnskaps-regimet som kommer etter at regnskapsloven er endret og ny norsk 
regnskapsstandard er utgitt.  
 
Et slikt arbeid vil være et viktig bidrag til å løse ovennevnte utfordringer. Prosjektet 
bør omfatte alle former for omorganisering, ikke bare fusjon. Den diskusjonen vi 
har hatt siden 1998 oppfattes av mange som frustrerende, og diskusjonene påfører 
norske foretak unødige kostnader. Etter KPMGs oppfatning bør de store 
revisjonsselskapene søke å ha etablert en slik enighet i tide til at forslaget kan stilles 
til NRS sin disposisjon, og eventuelt inkludering i neste høringsrunde til ny norsk 
regnskapsstandard for derigjennom å få etablert en løsning på spørsmålene. 
 

Til 
100.N10 

Hovedregelen som oppstilles er at konsernverdier skal benyttes. Det er ikke helt 
sjelden forekommende at konsernverdiene som foreligger er etter IFRS, hvilket vil 
kunne gjøre det ressurskrevende å fremskaffe konsernverdier etter norsk god 
regnskapsskikk. Etter KPMGs oppfatning kunne det være en fordel om det ble 
angitt noen føringer på hva man gjør i slike tilfeller. Etter KPMGs oppfatning kan 
dette spørsmålet med fordel inkluderes i ovenstående foreslåtte samarbeidsprosjekt. 
 
Tilsvarende situasjon kan også oppstå i horisontale fusjoner hvis ulike 
regnskapsspråk har vært anvendt i de fusjonerende selskapene. 
 

Til 
100.N11 

Det har vært diskusjoner knyttet til "implisitt anskaffelseskost" i foreliggende 
standard. Etter KPMGs oppfatning kan det være formålstjenlig med en klargjøring 
av begrepet. 
 

Til 
100.N20 

KPMG har for så vidt ingen innsigelser til den foreslåtte reguleringen selv om 
KPMG primært ønsker en forenkling av reguleringen slik at innfusjonert kapital, så 
langt mulig innenfor selskapsreglene, presenteres som aksjekapital eller overkurs. 
 

 
Vennlig hilsen 
KPMG AS 
 
 
 
Jan Aastveit 
Partner 
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Vedrørende høringsutkast til kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter 

kontinuitetsmetoden – tillegg til NRS (HU) Norsk Regnskapsstandard 

 

Ligningsutvalget mener dette forslaget er naturlige endringer/konsekvenser i 

regnskapsstandarden som følge av endringene i aksjelovgivningen fra 2013 (endrede 

utbytteregler, opphevelse av overkursfond etc), men også klargjøring av enkelte forhold i 

gjeldende standard. 

 

Ligningsutvalget har således ingen bemerkninger til forslaget utover dette. 

 

 

 

 

 

 

31. JANUAR 2015 

 

For Ligningsutvalget 

Karin Busk (sign) 
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Høringssvar NRS (HU) Norsk Regnskapsstandard Kapittel 100N 
 

Vi viser til brev av 20. oktober 2014 der forslag til nytt kapittel 100N i NRS (HU) Norsk 

Regnskapsstandard ble sendt på høring. 

 

Revisorforeningen støtter i utgangspunktet forslaget fra NRS om at ny norsk 

regnskapsstandard får et eget kapittel om fusjoner som regnskapsføres etter 

kontinuitetsmetoden. Men vi anbefaler at NRS gjør en ny vurdering av dette i lys av om ny 

regnskapslov legger opp til at det skal være en IFRS for SMEs «as is»-løsning eller om det 

skal være en standard med nasjonale løsninger som avviker fra SME-standarden. I en «as-is»-

løsning passer et slikt kapittel dårlig. 

 

Vår kommentarer videre er basert på en forutsetning om at det skal vedtas et slikt kapittel. Vi 

er da enig i at NRS bør videreføre å ha regulering på området, og synes det å skille ut 

kontinuitetsfusjonene i et eget kapittel har gjort at regelverket er lettere tilgjengelig.  

 

 

Punkt 100N.1 

I annet avsnitt står det: «Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 

19 – Virksomhetssammenslutninger og goodwill.» Dette er vel litt upresist – ikke alle 

fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19? I punkt 19.2(c) er 

overtakelse av eiendel som ikke utgjør virksomhet unntatt fra virkeområdet i kapitlet, og bare 

konserndannelser ved kjøp av datterforetak hvor datterforetaket ikke har virksomhet er 

gjeninntatt i virkeområdet, jf. punkt 19.2N. 

 

Punkt 100N.3 

Klargjøring av partsbegrepet – kontrollerende part/øverste part 

Vi mener partsbegrepet med fordel kunne vært tydeligere omtalt. Første setning omtaler «den 

kontrollerende part», andre setning «øverste part» og tredje setning «eier av morselskapet». Er 

«den kontrollerende part» i første setning og «øverste part» i annen setning den samme 

parten? Vi oppfatter at det er slik, også med henvisning til formuleringen i punkt 19.2(a). Men 

det er forvirrende at det brukes ulike begreper om parten i første og annen setning. Vi foreslår 

at dette løses ved å bytte ut «…den kontrollerende part har kontroll over…» i første setning 

med «…den øverste parten har kontroll over…».  
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«Eier av morselskapet» - definisjon av øverste part? 

Siste setning i 100N.3 drøfter eier av «morforetaket». Det er ikke gitt at det er morforetak i 

alle slike fusjoner (horisontale fusjoner), og dette bør derfor omformuleres. Fortrinnsvis bør 

«øverste part» defineres nærmere. De eksemplene som nevnes siste setning (stat, kommune 

eller en fysisk person) oppfatter vi å være eksempler på «øverste part». Vi er mer usikre på 

om følgende eksempel alltid hører inn under 100N.3 (horisontale fusjoner under samme 

kontroll), eller er det en vurderingssak? 

 

To personer eier 50 % hver av et morselskap som eier to 

datterselskaper 100 %. De to datterselskapene fusjonerer. 

 

Hva er avgjørende for at/om man er i 100N.3 i dette tilfelle? Er 

det nok at de to datterselskapene er heleid av morselskapet? 

Eller må en av de to partene på toppen ha kontroll over 

selskapene i konsernet (gjennom avtale med den andre parten, 

evt. at de ansees som en eiergruppe)? (Det vil uansett være en 

fusjon til kontinuitet etter 100N.4 (identisk 

eiersammensetning), men om man også omfattes av 100N.3 

har betydning senere i kapitlet, slik punkt 100N.13 er formulert.) 

 

Vi savner altså en klargjøring av hva som er ment med «øverste part».  

 

90 % vilkåret 

Forslaget viderefører et tilleggsvilkår ved horisontale fusjoner under samme kontroll om at 

det må være kontroll over mer enn 90 % i hvert av de fusjonerende foretakene. Ved fusjoner 

av foretak under samme kontroll hvor dette vilkåret ikke er oppfylt, må det gjøres konkret 

vurdering av om fusjonen er en regnskapsmessig transaksjon eller ikke, jf. punkt 100N.5. Vi 

er usikre på om det er hensiktsmessig å videreføre dette tilleggsvilkåret, gitt at gruppen som 

reguleres nå er begrenset til ikke-børsnoterte foretak. Det er ingen nærmere veiledning i 

kapitlet om den konkrete vurderingen som skal gjøres, og det kan stilles spørsmål om det da 

er en hensiktsmessig regulering for denne gruppen foretak. Ved å fjerne vilkåret, slipper man 

å gjøre en konkret vurdering når det er 90 % eller mindre i et eller flere av foretakene under 

samme kontroll. Vi kan ikke se store betenkeligheter ved at noen flere fusjoner mellom ikke-

børsnoterte foretak under samme kontroll kan bli ført til kontinuitet. 

 

Unntaket fra virkeområdet til kapittel 19 i punkt 19.2(a) har kun et vilkår om samme kontroll. 

90 %-vilkåret medfører dermed at det kan være fusjoner som verken vil være innenfor 

virkeområdet til kapittel 19 (unntatt etter punkt 19.2(a)) eller kapittel 100N. 

 

Vi ber således NRS vurdere om 90 %-vilkåret ved horisontale fusjoner kan fjernes som en 

forenkling. Dette innebærer å stryke «, hvor den kontrollerende part har kontroll over mer enn 

90 % i hvert av de fusjonerende foretakene» fra første setning i 100N.3 og stryke første 

eksempel i 100N.5. 

 

«gjennom avtale eller på annen måte» 

Annen setning i 100N.3 søker å definere «samme kontroll». Det er også en definisjon av 

«samme kontroll» i 19.2, men den har ikke med presiseringen «gjennom avtale eller på annen 

måte». Det er neppe problematisk at presiseringen står der, men er den nødvendig?  
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Punkt 100N.4 

I ordlisten defineres «identisk eiersammensetning» som «at de fusjonerende foretakene har 

tilnærmet samme eiersammensetning før og etter fusjonen.» Det høres litt rart ut språklig sett 

at «identisk» er det samme som «tilnærmet samme». Vi ber NRS vurdere å endre «identisk 

eiersammensetning» i 100N.4 til «tilnærmet identisk eiersammensetning», eller å fjerne 

«tilnærmet» fra definisjonen i ordlisten, og heller la slike tilfeller dekkes av 100N.5 

(vurderingstilfellene). Da det ikke er sagt noe om hva «tilnærmet» vil si i standarden, vil dette 

uansett være en vurderingssak. 

 

Klargjøre hva som er ment med eiersammensetning 

Vi antar at det er de øverste partene som er av betydning når man skal se på om 

eiersammensetningen er identisk i de fusjonerende selskapene. Dette bør vurderes klargjort i 

definisjonen.  

 

Punkt 100N.5 

Dersom vårt forslag ovenfor ikke tas til følge, slik at det første eksemplet i punkt 100N.5 blir 

stående, vil det være uklart for oss hvordan det første eksempelet henger sammen med setning 

nummer to i 100N.3. Bør «kontrollerende part» erstattes med «øverste part»? Det fremstår 

også som uklart om den «kontrollerende part» må være kontrollerende part i begge selskaper. 

Vi foreslår følgende tekst: «Horisontal fusjon mellom foretak under samme kontroll som ikke 

er omfattet av 100N.3.». 

 

Punkt 100N.11 

Det synes noe uklart i praksis hva som ligger i implisitt anskaffelseskost. Vi ber NRS vurdere 

om det er hensiktsmessig å videreføre denne metoden eller om regnskapsføringen kan 

forenkles. En problemstilling vil være de overtakende selskap som fører investeringer i 

tilknyttede foretak, datterselskap og felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden i 

selskapsregnskapet, skal de også bruke implisitt anskaffelseskost? 

 

Punkt 100N.13 

Vi foreslår at begrensningen i siste setning avgrenses til fusjoner hvor det anvendes 

konsernkontinuitet, av forenklingshensyn. Det kan ofte være hensiktsmessig å slå sammen 

tallene for de fusjonerende selskapene for hele regnskapsåret. Der det anvendes 

selskapskontinuitet kan vi ikke se hvorfor det skal være nødvendig å forby at fusjonen 

regnskapsføres fra 1.1 i regnskapsåret. Vi kan ikke forstå at dette kan være mer problematisk 

ved fusjon mellom foretak under samme kontroll til selskapskontinuitet enn ved identisk 

eiersammensetning. Teoretisk ser vi at det kan være argumenter for å ikke tillate presentasjon 

av sammenslåtte tall i perioder før kontroll er etablert, men i så fall burde det være tilsvarende 

begrensning knyttet til når den identiske eiersammensetningen ble etablert.  

 

Punkt 100N.14 

Dette punktet er vanskelig å forstå uten forkunnskaper. Ny måling av goodwill til hva – 

virkelig verdi? Det blir vanskelig om man ikke skal justere de balanseførte verdiene i tillegg. 

Kapittelets første punkt sier at dette ikke er en transaksjon, blir dette en «delvis transaksjon»? 

 

Punkt 100N.20 – 100N.30 

Vi støtter at hele kapitalforhøyelsen ved horisontale fusjoner kan føres mot selskapskapital og 

overkurs, med unntak av fond for vurderingsforskjeller og akkumulerte andre inntekter og 

kostnader i egenkapitalen i det overdragende selskapet, som videreføres. Vi mener det vil 
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være forenklende om dette blir eneste løsning, og at alternativet med videreføring av 

egenkapitalens sammensetning opphører.  

 

I tillegg bør regnskapslovutvalget vurdere å oppheve skillet mellom innskutt og opptjent 

egenkapital.  

 

Punkt 100N.21 

Punktet viser til at egenkapitalens sammensetning blir som beskrevet i punkt 100N.20, men 

der er det forutsatt at det skjer en kapitalforhøyelse. Det er behov for en omtale av hvordan 

den alternative løsningen blir i et slikt tilfelle.  

 

Punkt 100N.31 

Er det bare overtakende selskap som skal gi disse opplysningene? Det bør fremgå. 

 

Punkt 100N.32 

Dersom sammenligningstallene omarbeides bør det ha liten betydning hvilket 

regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt som er valgt, for tallene før dette tidspunktet skal 

omarbeides. Vilkåret om at fusjonen må gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra den 

første dagen i regnskapsåret for at sammenligningstallene skal kunne omarbeides, synes 

således unødvendig restriktiv. 

 

Å forby omarbeiding av sammenligningstall i tilfeller der de fusjonerende foretakene ikke har 

vært under samme kontroll i hele perioden det avlegges sammenligningstall for, er 

unødvendig restriktivt. Vi foreslår i stedet at det åpnes for omarbeiding av 

sammenligningstallene, men at omarbeidingen tidligst kan starte på tidspunktet eier fikk 

kontroll. Det kan også presiseres at hvis overdragende og/eller overtakende selskap er blitt 

stiftet i perioden vises sammenligningstallene for det selskapet fra tidspunktet det ble etablert. 

 

Formuleringen «er det adgang til å omarbeide» bør drøftes i forhold til ordlyden i 

regnskapsloven § 6-6 første ledd annet punktum: «Tallene skal om nødvendig omarbeides for 

å bli sammenlignbare, med mindre annet følger av god regnskapsskikk», eventuelt mot 

reguleringen i ny regnskapslov.  

 

Ordlisten 

Ordlisten ser ut til å være spesifikt utarbeidet for dette kapittelet, men så vidt vi forstår skal 

den legges til resten av standardens ordliste. Når det skjer, skapes uklarheter ettersom flere av 

ordene brukes i andre kapitler med annen betydning. Vi foreslår at hele ordlisten gås gjennom 

på nytt. 

 

Identisk eiersammensetning 

Definisjonen henviser til «i denne standarden», og vi ser at begrepet ikke brukes i øvrige deler 

av forslag til nye regnskapsstandard. Om det er slik at det kun er tenkelig med «identisk 

eiersammensetning» i relasjon til kontinuitet og fusjoner, kan det stå. Hvis ikke bør 

definisjonen skrives mer generelt. 

 

Emisjonsutgifter 

Emisjonsutgifter kan oppstå i flere andre typer transaksjoner. Enten bør definisjonene skrives 

om, eller så bør det komme klart frem at definisjonen kun gjelder i relasjon til fusjoner. 

 

Kontinuitetsdifferanse 
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Vi er usikre på det er nødvendig å omtale kontinuitetsdifferanse slik den er definert her som 

forskjellen mellom balanseført verdi av overdratte eiendeler og forpliktelser og nominell 

kapitalforhøyelse.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Den norske Revisorforening 

 

 

 

    
Per Hanstad      Ruben Bjerketveit 

Adm. direktør      Rådgiver 



Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato 

Geir Johannessen 20.10.2014 30.01.2015 

  

Telefon Deres referanse Vår referanse 

22 07 73 25/22 66 11 14  2014/815616 
  

 

 Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 

Postboks 9200 Grønland Se www.skatteetaten.no 800 80 000 

0134 Oslo Org.nr: 996250318 Telefaks 

 E-post: skatteetaten.no/sendepost 22 17 08 60 

 

Norsk RegnskapsStiftelse 

Postboks 2914 Solli 

0230  OSLO 

 

 

 

Høringsutkast til kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter 
kontinuitetsmetoden 

Vi viser til høringsbrev av 20. oktober der det anmodes om høringssvar til kapittel 100N Fusjoner 

som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Kapittelet er tillegg til NRS (HU) Norsk 

regnskapsstandard for øvrige foretak. 

 

Skattedirektoratet har tidligere avgitt høringssvar til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. 

Våre høringskommentarer til denne standarden er hovedsakelig generelle, og disse vil også være 

aktuelle for tillegg til standarden. Vi viser spesielt til våre merknader til at den nye standarden gir 

mindre veiledning enn de eksisterende standardene. Tillegget kan med fordel ha noe mer veiledning 

enn det som er foreslått. 

 

Til innholdet i høringsutkastet har Skattedirektoratet følgende kommentar: 

Det foreslås å åpne for et likestilt alternativ til prinsippet om videreføring av egenkapitalens 

sammensetning, jf. punktene 100N.20, 100N.22 og 100N.24. Etter vår oppfatning bør prinsippet om 

kontinuitet gjelde ubetinget for alle balansepostene, herunder for egenkapitalens sammensetning. 

Skattemessig må innbetalt kapital, inklusive innbetalt overkurs, skilles fra andre egenkapitalposter. 

Det foreslåtte alternativet gir flere forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig 

klassifisering, som kan øke risikoen for feil. Vi mener derfor at det er uheldig å åpne for en slik 

løsning.  

 

Med hilsen 

Astrid M. Dugstad Tveter 

seksjonssjef 

Rettsavdelingen, foretaksskatt 

Skattedirektoratet 

 Geir Johannessen 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 





 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk RegnskapsStiftelse 

Postboks 2914 Solli 

0230 OSLO 

 

Att:  

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

 14/3733-7   621.3/JOLO Oslo, 18.12.2014 

 

 

 

Høring - Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter 

kontinuitetsmetoden - Tillegg til NRS (HU) Norsk regnskapsstandard 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev datert 20. oktober d.å. vedrørende 

ovennevnte høring. 

 

LO ønsker ikke å avgi uttalelse i saken. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbehandler: Jonas Løvdal 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 



 

Postadresse: Telefon: +47 40 91 49 69 Saksbehandler: 
Stortorvet 2 postmottak@uhr.no Mona Majgaard 
NO-0155 Oslo www.uhr.no mona.majgaard@uhr.no 
 Org.no: 997 058 925 Telefon: 92 66 63 24 
 

Norsk RegnskapsStiftelse 

  

 
Deres referanse:  Vår referanse:  Vår dato: 

  14/328-3  13.11.2014 

 

 

 

 
 

Høringsutkast til kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter 
kontinuitetsmetoden 
 

Vi viser til ovennevnte høringsutkast, sendt til Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 

utdanning (NRØA) ved mail av 08.11.14. 

 

NRØA har vedtatt at vi av kapasitetshensyn kun vil avgi høringsuttalelser i mer overordnede 

og prinsipielle saker. Vi vil derfor ikke kommenterer denne saken. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Bjarte Ravndal Mona Majgaard 

Leder i NRØA seniorrådgiver 

 

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 







Med hilsen 

Sonja Kujanpaa 

TOLL 
CUSTOMS 

4 	  

Toll- og avgiftsdirektoratet 
Avdeling for toll, merverdiavgift og vareforsel 
Toll- og merverdiavgiftsseksjonen 

Var ref: 14/85528 I Ark. nr.: 008 
Var dato: 22.01.15 I Deres dato: 20.10.14 
Deres ref: Signe Haakanes 

  

Norsk Regnskaps Stiftelse 

nrs@revisorforeningen.no  

Horing — Utkast til kapittel 100N Fusjoner som regnskapsfores etter 
kontinuitetsmetoden 

Vi viser til horingsbrev av 20. oktober 2014 som gjelder horingsutkast til kapittel 100N - 
fusjoner som regnskapsfores etter kontinuitetsmetoden. 

Toll- og avgiftsdirektoratet har ingen merknader til horingen. 

OPT,Ast.C2‘02 06C 
fung. underdirektor 	 Anne erethe Moe Dahlen 

radgiver 

4 	  ■ 
Postadresse: 	 Besoksadresse: 	 Org.nr.: 974761343 	Var saksbehandler: 
Postboks 8122 Dep 	Schweigaardsgt. 15 	 E-post: tad@toll.no 	Anne Merethe Moe Dahlen 
0032 Oslo 	 Sentralbord: 22 86 03 12 	Internett: www.toll.no 	Tlf. direkte: 22 86 06 47 
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