
 
 
 

 
 
 
Til utenriksminister Jonas Gahr Støre 

7. juni-plassen/ Victoria Terrasse 
Oslo 

Postboks 8114 Dep. 
N-0032 OSLO 

 
Til Næringsminister Odd Eriksen 

Einar Gerhardsens plass 1, Oslo 

Postboks 8014 Dep. 
0030 Oslo 

 
Fra NorStella, Utvalg for internasjonal handelsforenkling.  
 
Legalisering av handelsdokumenter – et handelshinder som 
kan fjernes 
 
En rekke lands myndigheter krever fremdeles at handelsdokumenter stemples og 
undertegnes av konsulatavdelingen til importlandets ambassade eller hos øvrig 
diplomatisk representasjon (konsulat, generalkonsulat). Det dreier seg særlig om 
dokumenter som handelsfaktura, opprinnelsesbevis og transportdokument, men ofte også 
om pakkliste og ulike produktsertifikater. 
 
Kravet om legalisering av handelsdokumenter er et unødvendig, forsinkende og 
fordyrende mellomledd i internasjonal handel. Legalisering utgjør et unødvendig 
mellomledd fordi en utenlandsk diplomatisk representasjon normal verken har tekniske 
eller juridiske forutsetninger for å vurdere verken kvalitetsmessige eller juridiske sider ved 
vareforsendelsen og tilhørende dokumentasjon, i motsetning til for eksempel et teknisk 
kontrollorgan. 
 
 
 
 



Legalisering er et forsinkende og fordyrende mellomledd fordi: 
• Konsulatavdelinger og liknende har svært begrenset åpningstid 
• En rekke land har ikke diplomatisk representasjon i Norge. 

Handelsdokumentasjonen må da sendes med kurerpost til å fra diplomatisk 
representasjon i for eksempel Stockholm, København, London eller Berlin. 

• Prosedyrer knyttet til legaliseringen er til dels uoversiktlige (krav om kontant 
betaling, ingen veksling, ulikt antall dokumenter skal medbringes osv.) 

• Legaliseringsgebyrer kan komme opp i 5- 10 000 kroner for enkeltforsendelser noe 
som særlig rammer mindre bedrifter 

• Legalisering har i en del tilfelle vist seg å bygge opp under korrupsjon 
• Legalisering kan bidra til å forsinke både vare- og betalingsflyten vesentlig 

 
NorStella har gjennom sin utvalgsleder Olav Hermansen Innovasjon Norge,  gjennomført en 
rundspørring blant en rekke eksportbedrifter om deres syn på denne problemstillingen. Deres 
synspunkter følger som vedlegg til dette brev. 
 
NorStella, ved Utvalg for Internasjonal handelsforenkling, ønsker på dette grunnlag at norske 
myndigheter jobber aktivt for å påvirke så vel det internasjonale samfunn som enkeltland til å 
gå bort fra krav om legalisering av handelsdokumenter. I den anledning ber vi om at norske 
myndigheter står på dette kravet i de fora der dette er aktuelt, som ved: 
 

• Forhandlinger om rammeverk for internasjonal handel, spesielt i regi av WTO 
• Ved landgjennomganger, i regi av WTO, OECD og i andre fora 
• Ved forhandling og implementering av frihandelsavtaler, via EFTA eller bilateralt. 

 
Legalisering er klart en praksis som går på tvers målsettingene i enhver frihandelsavtale om å 
bygge ned handelshindre og fremme samhandel. 

 
 
Med vennlig hilsen 
NorStella                                                   
 
 

 
 
Arild Haraldsen, adm.direktør NorStella          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


