
Søknadsskjema for godkjenning av 
omsetningsledd for deltakelse i 

markedsordningen for potet

I medhold av forskriften av 04.05.05 om godkjenning av 
omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for potet

1. Opplysninger om omsetningsleddet
Omsetningsleddets navn

Omsetningsleddets adresse Forretningssted

Telefon E-post adresse

Daglig leder Foretaksform

Innehaverens navn og adresse (personlig eid firma)

Har omsetningsleddet fast forretningssted, og er det registrert i 
foretaksregisteret?                                              Ja               Nei    Dokumentasjon vedlegges.

Organisasjonsnr.

2. Administrasjon og anlegg

Har omsetningsleddet flere avdelinger?              Ja        Nei  

Oppgi i tilfelle forretningssted for disse

Kort om regnskaps- og revisjonsopplegg

Omsetningsleddets revisor (registrert eller statsautorisert revisor)

Mottar omsetningsleddet minst 1000 tonn norskproduserte poteter direkte fra foretak (250 tonn i Nord-Norge), og foregår all fakturering og 
avregning i omsetningsleddets navn?        Ja        Nei  

(Jf. § 5 i forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedordningen for poteter og forskrift om matpoteter)

Omsetningsleddets lager

- Kjølelager Antall m³

- Andre lager Antall m³
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3. Nærmere om virksomheten

Omsetningsleddets mottak av poteter fra foretak siste år tonn

Forventet mottak av poteter fra foretak kommende år tonn

Oppgi antall foretak inntaket skjer fra eller forventet antall foretak   
(Liste med navn over foretak/forventede foretak og forventet mottak av poteter vedlegges.) 

Vi er innforstått med at Landbruksdirektoratet eller den det bemyndiger, i medhold av forskriften, kan foreta befaring/kontroll hos hvert enkelt
omsetningsledd, jf. § 7.

Sted og dato Omsetningsleddets stempel og forpliktende underskrift

4. Revisors påtegning

Jeg bekrefter herved at alle gitte opplysninger i søknaden er riktige, og at de oppgitte beløp stemmer med regnskapene.

Sted og dato Revisors stempel og underskrift (statsautorisert eller registrert revisor)

Vedlegg:
-  Kopi av firmaattest
-  Godkjenning fra Mattilsynet
-  Liste med navn over foretak, eller forventede foretak

Skjema og vedlegg sendes til:
Landbruksdirektoratet
Postboks 56
7701 Steinkjer
postmottak@landbruksdirektoratet.no
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