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Fastsettelse av endringer i forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra 

overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk 

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 24. juni 2003 

nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk (lokalforedlings-

forskriften), jf. vedlagte endringsforskrift. Endringene trer i kraft 1. juli 2010.  

 

De fastsatte endringene har sin bakgrunn i at Landbruks- og matdepartementet var blitt 

gjort kjent med at bestemmelsen i lokalforedlingsforskriften § 2 i visse tilfeller kunne 

være til hinder for etablering og utvidelse av gode lokalforedlingsforetak. I påvente av 

en eventuell regelverksendring, åpnet departementet derfor for at Statens landbruks-

forvaltning kunne dispensere fra denne bestemmelsen, slik at melkeprodusenter som 

eier mindre enn 50 prosent av foredlingsforetaket også skulle kunne få fritak fra over-

produksjonsavgift, forutsatt at de andre vilkårene i § 2 første ledd er oppfylt.  

 

Departementets høringsnotat av 15. mars 2010 inneholdt forslag om å regelfeste denne 

endringen i dispensasjonspraksis og ble sendt til i alt sju høringsinstanser. Fristen for å 

avgi høringsuttalelser ble satt til 15. juni 2010. Departementet har mottatt svar fra tre 

høringsinstanser. Norsk Gardsost er positive til forslaget, men Tine SA ikke hadde 

merknader. I tillegg har departementet mottatt høringsuttalelse fra én enkelt 

privatperson som ønsker en endring i forskriften om lag lik den forslaget skisserer.  

 

Norges Bondelag har ingen merknader til forslagene til endring i § 3 (beregnings-

regelen). Norges Bondelag er videre positive til at en lemper på kravet til eierskap, men 

foreslår at dette endres fra 50 prosent til 34 prosent, tilsvarende negativt flertall, og 

påpeker at et vist krav til eierskap bidrar til at melkeprodusenten(e) har innflytelse på 
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beslutninger som blir tatt i foredlingsforetaket. I tilfeller der et slikt krav er til hinder for 

formålet med ordningen, mener Norges Bondelag at dagens dispensasjonsadgang vil 

være tilfredsstillende.   

 

Landbruks- og matdepartementet er enig i at det ofte vil kunne være ønskelig at melke-

produsenten har betydelig innflytelse på de beslutninger som tas i foredlingsforetaket. 

Som redegjort for i høringsnotatet, mener departementet at det bør være opp til den 

enkelte produsent å legge til rette for at ens interesser ivaretas på en tilfredsstillende 

måte. Ettersom lokal foredling av melk sjelden vil komme i stand uten at melke-

produsenten har en førende rolle, legger departementet til grunn at produsenten vil 

kunne utforme nødvendige rammer for virksomheten, uten at det er behov for at 

vedkommende pålegges noen spesiell eierbrøk. Dersom en skulle benytte 

dispensasjonsadgangen i stedet, slik Norges Bondelag foreslår, ville dette bryte med 

forutberegnelighets- og likebehandlingsprinsippet i norsk forvaltning. Å hindre slik 

rettsutvikling var nettopp departementets begrunnelse for å forskriftsfeste den 

dispensasjonen som allerede var gitt. Departementet fastholder etter dette at 

eierskapsbegrensningen i lokalforedlingsforskriften § 2 oppheves. 

 

I etterkant av at endringsforslagene ble sendt på høring, har Statens landbruksforvalt-

ning gjort departementet oppmerksom på at tidligere fastsatte endringer i forskrift om 

produksjonstilskudd innebærer at spesialunntaket fra kravet om at foretaket må være 

merverdiavgiftspliktig i lokalforedlingsforskriften § 2 første ledd nr. 1 er unødvendig, 

ettersom førstnevnte forskrift ikke lenger inneholder noe krav om at foretaket må være 

merverdiavgiftspliktig for å kunne motta produksjonstilskudd. Opphevingen av dette 

unntaket framkommer av vedlagte endringsforskrift. 

 

Det bes om at Statens landbruksforvaltning informerer berørte aktører om forskrifts-

endringene på en hensiktsmessig måte. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sigurd Sandaaker (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Guro Dæhlen 

 rådgiver 
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Vedlegg 

Forskrift om endring i forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal  foredling 

av melk 

 

Kopi 

Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo 

TINE SA, Pb 25 9051 Grønland, 0051 Oslo  

Q-Meieriene AS, Postboks 7360, 5020 Bergen  

Norsk Gardsost, Ragnhild Nordbø, Grindal, 7393 Rennebu 

Hanen, Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

Ole Petter Munkeby og Fridtjof Munkeby, Munkeby, 7600 Levanger 

mailto:norsk@gardsost.no
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Forskrift om endringer i forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra 
overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk  

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli  2010 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å 
fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak av 7. mai 1999 nr. 435.  

 

I 
 

I forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling 
av melk gjøres følgende endringer: 
 
 
§ 2 skal lyde: 
 

§ 2. Vilkår for fritak fra overproduksjonsavgift  

       Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi fritak for overproduksjonsavgift 
på melk dersom melken  

1. produseres av et foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om 
produksjonstilskudd,  

2. produseres på den landbrukseiendommen som søker om fritak, og  

3. foredles på eller i nærheten av landbrukseiendommen hvor melken produseres.  

       For foretak som inngår i samdrift, gis fritaket til samdriftsforetaket.  

       Innvilget fritak etter denne paragrafen gjelder så lenge vilkårene i denne 
forskriften er oppfylt og det ikke skjer endringer i landbrukseiendommens eierforhold, 
eller i andre forhold som ligger til grunn for fritaket. 
  
 
§ 3 skal lyde: 
 
§ 3. Fritakskvantum 

Til landbrukseiendommer der produksjon og foredling oppfyller vilkårene i § 2 
gis fritak fra overproduksjonsavgift slik at landbrukseiendommens eventuelle 
melkekvote og kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift til sammen utgjør 400.000 
liter kumelk eller 200.000 liter geitmelk. Dersom samdriftsforetak eller flere 
enkeltprodusenter leverer til samme foredlingsforetak, gis fritaket fra overproduk-
sjonsavgift slik at landbrukseiendommenes eventuelle melkekvoter og kvantum fritatt 
fra overproduksjonsavgift til sammen utgjør 750.000 liter. På hver enkelt 
landbrukseiendom kan det likevel ikke produseres mer enn 400.000 liter kumelk eller 
200.000 liter geitmelk, med mindre eiendommen inngår i en samdrift. 

 
II 
 

Endringene trer i kraft straks. 

 

 


