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Innstilling til Høringsutkastet for Utenlands bearbeiding 
 
Bakgrunn 
Mills har vært kjent med at bruk av ordningen for Utenlands bearbeiding § 17 2 b), har gitt en 
rekke næringsmiddel bedrifter og importører betydelige økonomiske fordeler på det norske 
markedet sammenlignet med konkurrerende bedrifter som produserer i Norge.  
 
Slik situasjonen er i dag vil det være svært viktig for oss at vi får på plass klare ramme-
betingelser så fort som mulig for hvordan man skal forholde seg til ordningen for Utenlands 
bearbeiding. Vi ønsker derfor å gi vår egen innstilling til to av de mest sentrale spørsmålene. 
 
Åpen høring av to sentrale spørsmål 
Spørsmålene om ”Krav til nasjonal egenproduksjon” og ”Fastsettelse av tollsats for andre 
landbruksvarer” er lagt ut på åpen høring. Med utgangspunkt i vår virksomhet i Norge med over 
500 arbeidsplasser vil det endelige utfallet av disse spørsmålene være helt sentrale for en mulig 
videreføring av vår næringsmiddel produksjon i Norge. I ytterste konsekvens vil dette kunne føre 
til nedleggelse av fabrikkene som i dag produserer bl.a. Majones, Salater og Margarin. 
 
Vi ønsker derfor å be om at departementene tar hensyn til følgende innstilling:  
 
Spørsmålet om krav til nasjonal egenproduksjon 
For at ordningen med Utenlands bearbeiding ikke skal ”utnyttes” på feil grunnlag ser vi det som 
helt nødvendig at det settes krav til nasjonal egenproduksjon av næringsmidler. Vi mener også at 
den nasjonale egenproduksjonen bør være innenfor samme produksjonssegment, dvs. at man 
samtidig produserer vesentlige deler av produktet i Norge. Dette vil sikre at man benytter seg av 
ordningen i henhold til opprinnelig intensjon for Utenlands bearbeiding med bruk av andre 
produksjonsanlegg i utlandet når nasjonale anlegg ikke har nødvendig teknisk utstyr eller 
tilstrekkelig kapasitet på kort sikt.  
 
Spørsmål om fastsettelse av tollsats for andre landbruksvarer 
For å opprettholde dagens ordinære tollsats på mange av våre produkter må tollen på 
bearbeidingskostnaden for basis landbruksvarer være vesentlig høyere enn 8%. For at vi skal 
unngå fare for nedleggelser av næringsmiddel produksjon i Norge må det legges opp til at 
ordningen for Utenlands bearbeiding ikke får konsekvenser for ordinære tollsatser. Vi er derfor 
av samme oppfatning som Landbruksdepartementet som ønsker en toll på minimum 20% på 
bearbeidingskostnaden.  
 
Vi håper Departementene har forståelse for viktigheten av endelig beslutning på disse 
spørsmålene for vår virksomhet i Norge, og ser frem til at vi nå skal kunne arbeide under klare 
og langsiktige rammebetingelser.     
 
Med vennlig hilsen 
Tore Haugsdal 
Adm dir Mills DA 


