
Forskrift om endring av forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av 
tollkvoter for landbruksvarer 
 
Fastsatt av Landbruksdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i tolltariffens innledende 
bestemmelser § 5, samt kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600.  
 

- I - 
 
I forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres 
følgende endringer: 
 

Kapittel I. Generelle bestemmelser 
 
§ 2. Definisjoner, punkt 3 skal lyde:  
Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt andel av totalkvote fra Statens 
landbruksforvaltning eller har kjøpt andel av totalkvote, jf. § 11 og § 23.  
 
§ 4. Generelle vilkår for tildeling av kvote, første og annet ledd skal lyde:  
 For å få tildelt kvoteandel etter denne forskriften, må kvotesøker/budgiver være 
registrert i Foretaksregisteret og på forespørsel kunne fremvise attester som bekrefter:  

1. registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund (firmaattest) og 
2. at kvotesøker/budgiver har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av 

skatter og avgifter, herunder betaling av merverdiavgift 
Attester som nevnt i første ledd må, ved eventuell fremvisning, ikke være eldre enn 6 
måneder. Det kan videre kreves at kvotesøker/budgiver legger frem foretakets 
årsrapport inklusive revidert årsregnskap for avsluttede regnskapsår inntil tre år tilbake 
i tid.  
 
Fjerde ledd skal lyde:  
 Ved tildeling av kvoteandel må kvotesøker søke skriftlig om tillatelse til import 
med nedsatt tollsats som angitt i Vedlegg 1, for den tildelte mengde innenfor totalkvote. 
Ved fortollingen må det henvises til tillatelsen i samsvar med de retningslinjer som til 
enhver tid er gitt av tollmyndighetene eller andre offentlige myndigheter.  
 
Femte ledd skal lyde:  
 Tillatelsen skal oppbevares av kvoteeier og på forespørsel fremlegges for 
tollmyndighetene. Tildelt kvoterettighet har gyldighet for inntil ett år av gangen 
innenfor kvoteåret, jf Vedlegg 1, og må benyttes innenfor de nærmere angitte frister 
som er angitt i tillatelsen.  
 

Kapittel III. Fordeling av tollkvoter ved auksjon 
§ 13. Tidspunkt for auksjoner, fjerde ledd annet punktum skal lyde som følger:  
 Kvoten for oljefrø fordeles to ganger per år, medio august og ultimo november.  
 



Kapittel IV. Fordeling av tollkvoter til mindre virksomheter som har foredling 
av viltkjøtt som hovedformål 

 
§ 25. Krav til søkere, første ledd nr. 1 skal lyde:  
 1. har foredlingsanlegg innenfor de i forskrift fastsatt geografiske virkeområdene 
for distriktspolitiske virkemidler 1

 
 

 
Kapittel V. Fordeling av tollkvoter for ost fra EF 

 
§ 33. Søknad, første ledd tredje punktum skal lyde:  
Dersom det søkes om kvoteandel for ost til bearbeiding i industrien, må dette angis 
særskilt.  
 
§ 34. Bankgaranti, annet ledd skal lyde:  
 Importen skal dokumenteres gjennom rapportering i henhold til § 40.  
 
§ 37. Frikvote, femte (siste) ledd utgår.  
 
§ 39. Ostetyper, første ledd første punktum skal lyde:  
 Kvoteandel tildelt i henhold til § 35 annet ledd må benyttes til import av ost som 
faller inn under Vedlegg 2.  
 
§ 40 Rapportering skal lyde:  
 Kvoteeier som har fått andel tildelt i henhold til § 35 annet ledd, skal rapportere 
om utnyttelse av kvoteandelen. Det skal oppgis hvilke mengder av hvilke varer som er 
importert. Det skal i tillegg oppgis hvilke spesifikke oster i hvilke mengder som er 
importert innenfor de ostetyper som er angitt i vedlegg 2. Rapportene skal undertegnes 
av kvoteeier. Statens landbruksforvaltning kan kreve at rapportene bekreftes av revisor. 
 
§ 41. Ubenyttet kvoteandel skal lyde:  
 For kvoteeiere som har fått tildelt kvote i henhold til § 36 annet ledd siste 
punktum eller § 37, innvilges ikke ny andel av totalkvote innenfor kvoteåret før 
eventuelt tidligere tildelt andel av samme tollkvote er importert.  
 
 Ubenyttet andel av totalkvote som er tildelt i henhold til §§ 35 – t.o.m. 37, kan ikke 
overføres fra et kvoteår til et annet.  
 
§ 42. skal lyde Omsetningsforbud: 
 Det er ikke tillatt å omsette kvoteandeler tildelt etter dette kapittel.  
 

                                                 
1 FOR 2006-12-15 nr 1455: Forskrift om geografisk virkeområde og bruk av dei regional- og 
distriktspolitiske verkemidla. 



Kapittel VI. Generelle bestemmelser 
 

§ 43. Kunngjøring skal lyde:  
 Kvoter til fordeling og søknads- eller registreringsfrist kunngjøres på Statens 
landbruksforvaltning sitt nettsted. Aktører som på forhånd har meldt seg på Statens 
landbruksforvaltnings automatiske nyhetstjeneste kan få melding per e-post.  
 
§ 48. Dispensasjon skal lyde:  
 Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens 
bestemmelser. 
 
§ 50. skal lyde Ikrafttredelse: 
 Forskriften med endringer gjelder fra dags dato.  
 
 

Vedlegg I. Tollkvoter omfattet av forskriften 
 
Kvoteperioden for oljefrø på varenumrene 12.05.1010 og .9010 skal være 1.12-30.11. 
 

- II - 
 
Endringene trer i kraft pr dags dato.  


