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Høring av forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet 

vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer 

 

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets 

myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksvarer (heretter kalt 

rammeforskriften). Forslag til endringer gjelder i hovedsak markedsregulators 

mottaksplikt for egg og eggehvite fra uavhengige aktører, dvs. den doble mottaks-

plikten for markedsregulator.  

 

Det legges til grunn en normal høringsperiode i samsvar med Utredningsinstruksen, 

dvs. tre måneder. Det bes om at eventuelle høringsinnspill sendes til Landbruks- og 

matdepartementet innen 15.06.12. 

 

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets hjemmeside:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger . 

 

 

I.  MOTTAKSPLIKT FOR EGG 

 

1. Gjeldende rett 

Rammeforskriften inneholder bestemmelser om markedsregulators informasjons-, 

mottaks- og forsyningsplikt for produksjonssektorene korn, kjøtt, egg og melk. Mot-

taksplikten overfor jordbruksforetakene er regulert gjennom en felles bestemmelse for 

alle sektorene: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger
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”Vedtak om markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avset-

ning for sin produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det 

tidspunkt leveransen finner sted.” 

 

I rammeforskriften er det fastsatt at markedsregulatoren for egg også skal ha mottaks-

plikt for egg fra andre markedsaktører (eggpakkerier).  Begrepet ”dobbel mottaksplikt” 

brukes om plikten Nortura som markedsregulator for egg har i denne sammenheng. I 

rammeforskriften er den doble mottaksplikten for egg regulert gjennom følgende be-

stemmelser: 

 

”Vedtak om markedsregulators mottaksplikt for egg og eggehvite fra uavhengige aktører, 

skal sikre avsetningsadgang for alle primærprodusenter. Mottaksplikten for egg fra 

uavhengige eggpakkerier skal inntre når det er overskudd i det innenlandske markedet og 

markedsregulator har avsetningsmuligheter, inkl. reguleringseksport, for varen. Overskudd 

for egg defineres som en situasjon der markedsregulator ut over innenlandsk forbruk, i to 

påfølgende uker, har fjernet til sammen 50 tonn usorterte egg og A-egg, fra markedet ved 

eksport eller andre reguleringsaktiviteter.”  

 

Formålet med markedsregulators mottaksplikt, både direkte fra produsent og fra uav-

hengige eggpakkerier, er å sikre markedsadgang for alle primærprodusenter. Markeds-

reguleringssystemet er utformet av hensyn til produsentene og forbrukerne, og skal 

ikke være et sikkerhetsnett for omsetnings- eller foredlingsleddene. Samtidig er det en 

viktig forutsetning at mottaksplikten skal utformes på en slik måte at den i minst mulig 

grad påvirker konkurranseforholdene mellom ulike aktører eller grupper av aktører i 

markedet, jf. rammeforskriftens § 1 Formål. 

      

Markedsregulators mottaksplikt for egg fra uavhengige aktører, slik den er nedfelt i 

rammeforskriften, er begrenset til særskilte situasjoner. Den skal inntre når det er 

overskudd i det innenlandske markedet og markedsregulator samtidig har avsetnings-

muligheter, inkl. reguleringseksport, for varen. Den doble mottaksplikten for egg skal 

bidra til at uavhengige aktører får mulighet til å håndtere sin andel av innenlandsk 

overskudd av egg, slik markedsregulator har når det gjennomføres reguleringseksport.  

 

Forskriftens formulering ”markedsregulator har avsetningsmuligheter, inkl. regulerings-

eksport, for varen”, kan indikere at det er andre virkemidler enn reguleringseksport som 

kan gi markedsregulator tilstrekkelige avsetningsmuligheter. Egg har kort holdbarhet 

som ferskvare til konsum (21 dager etter legging er siste salgsdato). Reguleringen må 

derfor i hovedsak skje i form av industrielt bearbeidede eggprodukter, som har et 

begrenset marked innenlands. I praksis er det derfor kun reguleringseksport som kan 

bidra til fjerning av større innenlandsk overskudd av egg.  
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2. Behovet for endring av regelverket for ”dobbel mottaksplikt” egg 

Reguleringseksport foregår i all hovedsak gjennom eksport av heleggpulver og fersk 

eggehvite. Heleggpulver kan lagres, og Nortura prøver å omsette mest mulig av pro-

duktet i det norske marked, før det gjennomføres eksport.  

 

Markedsaktørene har normalt et overskudd av egg i begynnelsen av året, og de 

uavhengige aktørene har da et behov for avsetning for sitt eggoverskudd gjennom den 

doble mottaksplikten. Som nevnt over skjer imidlertid reguleringseksporten i hovedsak 

mot slutten av året. Eksporten skjer derfor på et annet tidspunkt i året enn da de 

uavhengige aktørene normalt har overskudd av egg for håndtering gjennom mottaks-

plikten.  

 

Ut fra hvordan reguleringseksporten gjennomføres, ville en praktisering av den doble 

mottaksplikten i samsvar med gjeldende forskrift, ikke gitt de uavhengige markeds-

aktørene mulighet til å håndtere sin andel av et samlet eggoverskudd gjennom eksport. 

 

Nortura har derfor ikke praktisert forskriftens bestemmelser om begrensning av den 

doble mottaksplikten. De uavhengige aktørene har dermed til enhver tid kunnet levere 

et så stort kvantum egg som de selv har ønsket til markedsregulator. 

 

Det forhold at begrensningen av mottaksplikten ikke fungerer etter hensikten, er 

imidlertid utfordrende av flere grunner: 

 

 Praksisen medfører en økt tilførsel av egg fra andre pakkerier til Nortura. Dette 

innebærer en belastning på Nortura som markedsregulator ut over det som var 

tilsiktet ved utformingen av reguleringssystemet.  

 

 Den økte tilførselen av egg fra andre aktører til Nortura, innebærer større kostnader 

til markedsreguleringstiltak. Dette gir behov for innkreving av økt omsetningsavgift 

fra primærprodusent. 

 

 Norturas praktisering av den doble mottaksplikten innebærer at mottaksplikten 

fungerer som et sikkerhetsnett for de uavhengige eggpakkeriene, noe som er ut 

over målsettingen for den doble mottaksplikten. Markedsregulators mottak av egg 

fra andre eggpakkerier er ikke utformet for å redusere de andre foretakenes 

forretningsmessige risiko, men skal kun bidra til at også uavhengige aktører gis 

mulighet til å håndtere sitt eggoverskudd når vi er i en overskuddssituasjon og det 

skjer reguleringseksport.  

 

Departementet finner ut fra overnevnte forhold behov for en justering av gjeldende 

bestemmelser i rammeforskriften om den doble mottaksplikten. 
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3. Nærmere om reguleringseksporten av egg og eggprodukter 

Adgangen til reguleringseksport av egg og eggprodukter er gjennom WTO-avtalen 

begrenset til en kvote på 1.577,6 tonn eller 17,2 mill. kroner, hvor verdibegrensningen 

er den faktiske restriksjonen.  

 

Tabellen under viser hva som er notifisert når det gjelder eksportstøtte for egg siste 10 

år. Reguleringseksporten har variert en god del i omfang, men det er flere år hvor 

kvoten har vært brukt fullt ut eller har vært tilnærmet helt utnyttet.  

 

Variasjonen i eksporten skyldes bl.a. at det i år med underskudd av egg, ikke vil være 

behov for reguleringseksport. Reguleringseksporten foregår i hovedsak i form av 

eggprodukter, - heleggpulver eller fersk eggehvite, men det eksporteres også en del 

skallegg. Forholdet mellom disse varierer fra år til år avhengig av markedssituasjonen. 

Forholdet mellom kvantum og verdi er derfor ikke likt fra år til år, men avhenger av 

sammensetningen av eksporten det enkelte år.  

  
År Notifisert kvantum, tonn Notifisert støttebeløp, mill.kr 
2000 1164,5 17,2 
2001 1433,0 17,0 
2002 1105,1 10,9 
2003 775,8 7,1 
2004 980,4 16,8 
2005 881,1 14,4 
2006 1091,9 9,7 
2007 988,2 8,8 
2008 1047,1 10,3 
2009 1186,9 17,2 
2010 1129,8 16,9 

 

Nortura avgjør hvilke produkter som skal eksporteres ut fra hensynet til best mulig 

utnyttelse av kvoten og lavest mulig kostnad for markedsreguleringen. I følge tall fra 

Nortura er kostnadene ved regulering, beregnet per kg skallegg, lavere ved eksport av 

eggehvite enn med eksport av heleggpulver.  

 

Nærmere om eksport av eggehvite 

Nortura selger eggeplommeprodukter innenlands, bl.a. til majones og salater.  Restpro-

duktet av skillevirksomheten, eggehviten, blir i stor grad eksportert (70 pst.). Denne 

eksporten tilsvarte i 2010 en verdi på om lag 11 mill. kroner, dvs. en stor andel av 

kvoten på 17,2 mill. kroner. 

 

Det har vært stilt spørsmål om eksporten av eggehvite bør regnes som en del av en 

forretningsmessig aktivitet knyttet til omsetningen av eggeplomme, eller som en reell 

reguleringseksport.  

 

Produksjonen av egg er relativt stabil gjennom året, mens forbruket varierer. Det er 

særlig stort forbruk av egg i forbindelse med jul og påske. For å kunne forsyne 
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markedet med innenlandsk produserte konsumegg til enhver tid, vil en derfor få 

overskudd i andre perioder. Med en lavere eggproduksjon gjennom året ville en være 

avhengig av import av egg for å dekke opp forbrukstoppene.  Det er imidlertid vanske-

lig å håndtere disse toppene med import, fordi det er relativt få land med samme salmo-

nellastatus m.m. som Norge, og de land som det er mest aktuelt å importere fra, har i 

stor grad de samme etterspørselstoppene og -problemer som Norge. 

 

Gjennom skillevirksomheten sikrer en at salat- og majonesindustrien baserer sin 

produksjon på norsk råvare, samtidig som den har en viktig funksjon som buffer mot 

svingningene i eggmarkedet. Industriens behov for eggeplomme er relativt jevnt fra år 

til år, og markedsregulator kan derfor legge disse volumene til grunn i sin planlegging 

av omsetning og reguleringstiltak gjennom året.  

 

Egg til skillevirksomhet kan lagres i inntil 10 uker før skilling gjennomføres. Denne 

lengre holdbarhetstiden sammenlignet med konsumegg, gir en økt fleksibilitet for 

Nortura i bruken av eggene. Dette bidrar til at skillevirksomheten kan fungere som en 

buffer mellom perioder med overskudd og underskudd av konsumegg i markedet. 

 

Departementet finner at overnevnte forhold tilsier at skillevirksomheten har en viktig 

funksjon i balanseringen av eggmarkedet gjennom året, og at eksporten av eggehvite 

derfor bør regnes som et reguleringstiltak for eggsektoren.  

 

 

4. Departementets forslag til nye bestemmelser for dobbel mottaksplikt egg 

Med grunnlag i gjennomgangen i pkt. 1-3 over, vil departementet foreslå nye 

bestemmelser for den doble mottaksplikten for egg.  

 

a) Regulering av hva som skal regnes som overskuddssituasjon  

Det må fastsettes kriterier for hva som skal regnes som en overskuddssituasjon for egg 

på landsbasis. Ut fra sitt løpende prognosearbeid over produksjonen av egg, kan 

markedsregulator justere sin prissetting mot hhv. produsent og engrosmarked for å 

bidra til en balansering av eggtilførsel og -salg. Med utgangspunkt i at markeds-

regulator har en betydelig markedsandel, må det kunne legges til grunn at det ikke vil 

være en overskuddssituasjon i totalmarkedet for egg, uten at markedsregulator også 

selv har overskudd av egg. 

 

Departementet foreslår ut fra overnevnte at det defineres som en overskuddssituasjon i 

totalmarkedet for egg når det er overskudd på markedsregulators hånd. Bestemmels-

ene for om man står overfor en overskuddssituasjon eller ikke, skal baseres på 

markedsregulators prognoser over mottak av egg fra egne produsenter og samlet salg 

av egg.  Salg av egg må inkludere leveranser til andre markedsaktører i medhold av for-

syningsplikten.  
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I prognoseringen av samlet overskudd av egg i markedet, skal markedsregulator legge 

til grunn at overskuddet av egg relativt sett er det samme hos de uavhengige aktørene 

som hos markedsregulator. 

 

Det er flere årsaker til at man forutsetter samme relative overskudd for alle markeds-

aktører. Dels vil det være krevende forvaltningsmessig å håndtere innhenting av data 

fra alle aktører, og dels er det ut fra konkurransemessige kriterier kun tillatt med en be-

grenset grad av informasjonsutveksling. 

 

Departementet legger til grunn at det i tillegg til omsetning av egg knyttet til forsyn-

ingsplikten og den doble mottaksplikten, vil finne sted handel med egg mellom 

markedsaktørene. Dette vil kunne medvirke til at uavhengige aktører med eventuelt 

overskudd av egg, kan omsette dette gjennom ordinært tverrsalg i bransjen. 

 

For at ordningen skal bli forutsigbar, må den enkelte aktørs adgang til å levere egg 

innenfor den doble mottaksplikten fastsettes for en nærmere gitt periode. Lengden på 

perioden bør fastsettes ut fra en avveining mellom hensynet til å kunne fange opp 

uventede endringer i markedet, og ønsket om en ordning som er enkel å forholde seg 

til for både uavhengige aktører og markedsregulator. Det foreslås med bakgrunn i dette 

at ordningen tar utgangspunkt i perioder på én måned.  

 

Det foreslås videre at markedsregulator innen den 15. i hver måned skal informere de 

andre aktørene om forventet markedsbalanse for egg i kommende måned. Aktører som 

ønsker å motta egg gjennom forsyningsplikten, må levere prognoser for behov innen en 

nærmere fastsatt frist, slik at disse opplysningene kan tas med i beregningen av over-

skudd i den aktuelle perioden. Detaljene rundt den praktiske gjennomføringen av 

endringene, herunder frister, forutsettes fulgt opp av Omsetningsrådet.  

 

Departementet legger til grunn at Omsetningsrådet følger opp sitt kontrollansvar 

vedrørende markedsreguleringen innen eggsektoren, herunder fastsettingen av hva 

som blir definert som overskuddsperioder, prognosene for omfanget av eventuelle 

markedsoverskudd og fordelingen av kvantum egg til reguleringseksport (se pkt b 

nedenfor). 

 

 

b) Fjerning av vilkåret om at dobbel mottaksplikt kun kan inntre samtidig med at det 

gjennomføres reguleringseksport 

I pkt. a over er det gjennomgått hva som skal regnes som overskuddssituasjoner for 

egg og hvordan prognosert overskudd skal beregnes. Det er også behov for nye 

bestemmelser som regulerer hvordan kvantumet som eksporteres skal fordeles mellom 

markedsaktørene.  

 

Etter gjeldende regelverk skal dobbel mottaksplikt inntre når det er overskudd av egg i 

det innenlandske markedet og markedsregulator samtidig har avsetningsmuligheter for 
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varen. Overskudd for egg er definert som en situasjon der markedsregulator ut over 

innenlandsk forbruk, i to påfølgende uker, har fjernet til sammen 50 tonn egg gjennom 

eksport eller annen reguleringsaktivitet. Som nevnt foran har markedsregulator, Nor-

tura, funnet å måtte se bort fra disse vilkårene. 

For at nytt regelverk skal fungere på en bedre måte enn gjeldende regelverk, og for å 

oppnå en regulering mer i samsvar med formålet for dobbel mottaksplikt, legger 

departementet til grunn at det i de nye bestemmelsene ikke kan kreves at begge disse 

vilkårene skal være til stede samtidig. For å tydeliggjøre dette foreslås gjeldende 

bestemmelse om dobbel mottaksplikt endret til (endring i kursiv): 

”Mottaksplikten for egg fra uavhengige eggpakkerier skal inntre når det er overskudd i 

det innenlandske markedet og markedsregulator gjennom året har avsetningsmulig-

heter, inkl. reguleringseksport, for varen.” 

Det må fortsatt være en forutsetning for dobbel mottaksplikt at markedsregulator i 

løpet av kalenderåret anses å ha avsetningsmulighet for overskuddsegg gjennom regu-

leringseksport. Departementet legger imidlertid til grunn at denne avgrensingen kun 

unntaksvis vil representere en reell begrensning i den doble mottaksplikten. Det 

forutsettes at man i år med risiko for store overskudd av egg gjennomfører førtids-

slakting av verpehøner, og med dette reduserer tilførselen av egg, og dermed også 

reduserer behovet for reguleringseksport.  

 

Dersom omfanget av reguleringseksporten imidlertid skulle komme til å anses å være 

avgrensende for den doble mottaksplikten, legger departementet til grunn at markeds-

regulator må fremme en sak om dette til Omsetningsrådet. Som nevnt legger departe-

mentet til grunn at det kun i særlige tilfeller anses å kunne oppstå behov for en slik 

avgrensing.  

 

c) Fordeling av kvantum til reguleringseksport mellom markedsaktørene 

Basis for det nye systemet som foreslås, er at uavhengige aktører skal ha rett til å levere 

egg med grunnlag i den doble mottaksplikten ut fra følgende faktorer: 

 

1. Den enkelte markedsaktørs andel av samlet omsetning via eggpakkerier foregående 

kalenderår. 

2.  Beregnet samlet markedsoverskudd kommende måned. Samlet overskudd fram-

kommer som summen av markedsregulators og de uavhengige markedsaktørenes 

overskudd for kommende måned, hvor det forutsettes at alle aktører har samme 

relative overskudd som markedsregulator. 

 

Når det er forventet overskudd av egg i den kommende måned, fastsettes det kvantum 

egg som hver markedsaktør kan levere til markedsregulator innenfor den doble mot-

taksplikten. Dette gjøres ved å multiplisere faktor 1 med faktor 2 fra listen over for hver 

markedsaktør. Man multipliserer mao. hvert eggpakkeriforetak sin markedsandel fore-

gående år med beregnet overskudd i totalmarkedet kommende måned.  
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Beregningen av retten til å levere egg med grunnlag i den doble mottaksplikten for egg, 

gjennomføres med dette ut fra samme fordelingsprinsipp som det som er fastsatt for 

den begrensede mottaksplikten for storfekjøtt fra uavhengige aktører, dvs. med 

utgangspunkt i aktørenes respektive markedsandeler.   

 

Jamfør forslaget i pkt. 4 a foran om at markedsregulator innen den 15. hver måned skal 

informere de andre aktørene om forventet markedsbalanse for egg i kommende måned. 

Dersom det forventes et overskudd i kommende måned, må markedsregulator innfor-

mere om hvor mye egg de kan motta fra den enkelte aktør gjennom mottaksplikten, 

basert på aktørenes relative markedsandel.  

 

Detaljene rundt den praktiske gjennomføringen av overnevnte, herunder frister, forut-

settes fulgt opp av Omsetningsrådet. 

 

 

d) Tilleggskommentarer 

Departementet er kjent med at de uavhengige aktørene de siste årene med grunnlag i 

forsyningsplikten har kjøpt større kvanta egg fra markedsregulator enn det som er 

levert til markedsregulator med grunnlag i den doble mottaksplikten. Dette kunne i 

utgangspunktet tilsi at Norturas store mottak av egg fra andre aktører ikke skulle 

representere et driftsmessig problem, fordi avsetningen av egg er enda større.  

 

Leveransen av overskuddsegg til markedsregulator har imidlertid en mer tilfeldig 

karakter mhp. kvantum og tidspunkt, mens det for leveranser av suppleringskvanta av 

egg iht. Norturas forsyningsplikt kreves mer langsiktighet i innmeldingen av aktuelt 

kvantum. Markedsregulators suppleringssalg til andre eggpakkerier kan derfor tas med 

i regulators planlegging, mens dette ikke er mulig å gjennomføre for egg som leveres 

innenfor den doble mottaksplikten.  

 

Leveransene av overskuddsegg fra andre pakkerier til markedsregulator kan dessuten 

pga. den begrensede holdbarheten for egg, ikke nyttes til salg til konsum, men må 

benyttes til framstilling av eggprodukter, og gir dermed grunnlag for økt behov for 

reguleringseksport. 

 

Rammeforskriften har også en egen bestemmelse om mottaksplikt for eggehvite fra 

uavhengige aktører. Denne gjelder så lenge det brukes reguleringsmidler til eksport av 

eggehvite, og kommer i tillegg til mottaksplikten for hele egg. Det foreslås at bestemm-

elsene om eggehvite videreføres uendret. 
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II. ANDRE MINDRE ENDRINGSFORSLAG 

 

Under arbeidet med regelverket for dobbel mottaksplikt for egg er det blitt avdekket 

behov for gjennomføring av andre mindre endringer av rammeforskriften. Departe-

mentet vil understreke at disse forslagene ikke innebærer noen materiell endring av 

forskriftens innhold.   

 

 
1. § 3 pkt. 1 - Mottaksplikt korn og oljefrø 

Tidligere ble det fastsatt en intensjonspris på bygg og havre. Fordi det ikke lenger fast-

settes en intensjonspris, men en målpris for disse varene, må denne endringen inn-

arbeides i regelverket. Bestemmelsene for korn gjelder også for oljefrø, derfor må også 

oljefrø innarbeides i § 3 pkt. 1.  

 

2. § 3 pkt. 2 - Mottaksplikt kjøtt 

Departementet viser til rammeforskriftens § 3 pkt. 2, siste setning:  

”Innenfor kvantumet som mottaksplikten gjelder for, skal den enkelte uavhengige aktørs 

leveranse avgrenses til dennes andel av slaktingen de siste 12 måneder.” 

Det er behov for å justere denne bestemmelsen i samsvar med tidligere endring av 

Omsetningsrådets regelverk for markedsreguleringen for storfe. Det foreslås en 

endring for å oppnå en bedre oppfølging av vedtak ved jordbruksforhandlingene om 

overgang til volumbasert markedsregulering, den såkalte ”volummodellen”. Departe-

mentet foreslår følgende ny ordlyd: 

  

”Mottaksplikten fra hver av de uavhengige aktørene avgrenses til den enkelte aktørs andel 

av storfeslaktingen de siste 12 månedene multiplisert med planlagt eksportert kvantum.” 

 

3. § 3 pkt. 4 - Mottaksplikt melk 

I rammeforskriftens § 3 pkt. 4 endres navnet Tine BA til Tine SA .  

 

4. § 4 - Forsyningsplikt 

I 1. ledd i § 4 heter det:  

”Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal sikre forsyninger til alle 

forbruksområder til noenlunde ens priser, og gi uavhengige aktører tilgang til råvarer til 

likeverdige vilkår.”   

 

Første ledd i § 4 om forsyningsplikt blir gjentatt i første setning i de følgende bestemm-

elsene om forsyningsplikt for de ulike produksjonssektorene. Departementet foreslår 

derfor en bedre samordning av § 4 1. ledd med de etterfølgende bestemmelsene per 
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produksjonssektor. Dette foreslås gjennomført ved at tilsvarende bestemmelse inntatt 

per sektor blir sløyfet eller forkortet.  

 

For å kunne gjennomføre denne endringen, gjøres det også en tilpasning av den 

generelle bestemmelsen, slik at den bedre dekker de gjeldende bestemmelser per 

sektor (endringer markert): 

 

”Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal sikre forsyninger til alle forbruks-

områder til noenlunde ens priser, og gi uavhengige aktører lik tilgang til råvarer til 

likeverdige vilkår.” 

 

5. § 4 pkt.1 - Forsyningsplikt korn og oljefrø 

Fordi bestemmelsene for korn også omfatter oljefrø, må også oljefrø innarbeides i § 4 

pkt. 1. Det vises videre til pkt. 4 over, om at første setning i bestemmelsen kan sløyfes. 

 

6. § 4 pkt. 2 - Forsyningsplikt kjøtt  

Det vises til pkt. 4 over, om at første setning i bestemmelsen kan sløyfes. Videre må 

henvisningen til liste over reguleringsvare i kjøttsektoren oppdateres, slik at den blir 

korrekt. I tillegg må gjeldende henvisning til regelverket om administrative tollned-

settelser justeres for å få en korrekt henvisning. 

 

7. § 4 pkt. 3 - Forsyningsplikt egg 

Det vises til pkt. 4 over, om at første setning i bestemmelsen kan sløyfes. I tillegg må 

gjeldende henvisning til regelverket om administrative tollnedsettelser justeres for å få 

en korrekt henvisning. 

 

8. § 4 pkt. 4 - Forsyningsplikt melk 

Det vises til pkt. 4 over. Første setning i bestemmelsen bør endres for å unngå gjentak 

fra 1. ledd i § 4 om forsyningsplikt, og får følgende ordlyd (endringer markert): 

 

”Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal sikre omfatter alle meieriselskaper som 

deltar i prisutjevningsordningen for melk tilgang på råvarer til like vilkår.” 

 

Vi viser videre til forskriftens § 4, pkt. 4, 4.ledd:  

 

”Til det meierianlegg som TINE BA er pålagt å selge på Østlandet (jf. 

Konkurransetilsynets vedtak av 17. oktober 2002), skal markedsregulator pålegges 

forsyningsplikt på en slik måte at dette stilles på lik linje med markedsregulators egne 

produksjonsmeierier, men årlig oppad begrenset til 30 mill. liter melk. For forsyninger 

utover dette, skal det stilles krav om leveranser fra egne leverandører. Forsyningsplikten for 

dette kvantum skal settes til enhver tid til det dobbelte av det kvantum melk som på 

månedsbasis veies inn fra egne leverandører.” 
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Bakgrunnen for denne bestemmelsen var Konkurransetilsynets vedtak av 17. oktober 

2002, der Tine Norske Meierier BA og ti Tine Meierier ble tillatt å fusjonere. I vedtaket 

ble det bl.a. stilt krav om at Tine måtte selge ett meierianlegg på Østlandet. I Konkur-

ransetilsynets vedtak framgår det at vedtaket kun skulle gjelde fram til 17. oktober 

2007. Fordi vedtaket som begrunnet bestemmelsen nå ikke lenger gjelder, framstår 

bestemmelsen som unødvendig, og foreslås tatt ut av forskriften.  Det foreslås derfor at 

overnevnte fjerde ledd i rammeforskriftens § 4 pkt. 4 utgår.   

 

 

 

III. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER  

 

Forslagene til endringer i rammeforskriften antas ikke å medføre vesentlige admin-

istrative eller økonomiske konsekvenser. Markedsregulator kan få noe økt admini-

strasjon knyttet til oppfølgingen av ordningen, inkl. informasjon til aktørene, men det 

forventes at dette blir av begrenset omfang. Grunnlagsdataene som er nødvendige for 

gjennomføring av ordningen er allerede tilgjengelige.    

 

Endringen av regelverket kan medføre redusert leveranse av overskuddsegg fra 

uavhengige eggpakkeriforetak. Dette er imidlertid i samsvar med formålet med 

forskriftsendringen. 

 

Departementet forutsetter at Omsetningsrådet gjør de nødvendige vedtak for å imple-

mentere endringene i sitt regelverk, eventuelt fastsetter utfyllende bestemmelser der 

en finner det hensiktsmessig samt følger opp gjennomføringen av ny ordning.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Viil Søyland (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Håkon Grotli 

 seniorrådgiver  

 

Vedlegg: 

1. Liste over høringsinstanser 

2. Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetnings-

rådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksvarer 

  

 


