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Innledning
Disse kommentarene gjelder for forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Nedenfor følger kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften.

 

§ 1. Formål

§ 1
Formålet med forskriften er å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til formål  
Formålet med forskriften er å stimulere til at gjødsla blir levert til biogassanlegg. Tilskuddet er et bidrag til å dekke kostnader
med slik leveranse. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
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§ 2. Virkeområde

§ 2
Forskriften gjelder for alle typer husdyrgjødsel som leveres til biogassanlegg lokalisert i Norge. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen 
I tillegg til at husdyrgjødsla må leveres til biogassanlegg i Norge, må husdyrgjødsla være fra dyr i Norge. Dette følger av
jordbruksavtalen, som utelukkende gjelder norske produkter med mindre noe annet er bestemt. Husdyrgjødsla kan også
benyttes i eget biogassanlegg på gården. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
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§ 3. Vilkår

§ 3
Tilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til
biogassanlegg såfremt foretaket oppfyller grunnvilkår etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1341 om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, og kan dokumentere at anlegget som mottar og
behandler gjødselen produserer biogass. 

Foretaket må ha gjødslingsplan der dette gjelder, jf. forskrift om gjødslingsplanlegging. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Hvem kan få tilskudd   
Det er bare foretak som oppfyller grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket som kan motta tilskudd. Det
er kommunen som vurderer om vilkårene er oppfylt i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd.
Landbruksdirektoratet kan likevel ved behov vurdere dette selvstendig. I de tilfellene hvor søker ikke forut har søkt om
produksjonstilskudd, må Landbruksdirektoratet prøve om grunnvilkårene er oppfylt.  

Andre ledd: Gjødslingsplan  
Foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, skal ha gjødslingsplan. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
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§ 4. Beregning av tilskudd

§ 4
Tilskudd gis med 833 kroner per tonn levert husdyrgjødsel, vektet for tørrstoffinnholdet i gjødselen.
Gjødsel med kun tørrstoff danner referanse, og vektes med faktor 1. Tilskuddssatsen avtar med minkende
andel tørrstoff etter formelen 2x-x², der x er andelen tørrstoff i gjødselen.

Der foretaket benytter eget biogassanlegg, kan tilskudd utmåles direkte ut fra foretakets dyretall såfremt all
husdyrgjødsel benyttes i anlegget. Satsen for de ulike dyreslagene er: 

Dyreslag  Tilskudd (kroner) 

Melkeku  
2770

Ammeku  
1583

Ungdyr av storfe  
950

Avlsgris  
563

Slaktegris  
56

1000 Verpehøns og slaktekyllingmødre  
16 993

1000 Livkylling  
2124

1000 Slaktekylling  
850

1000 Slaktekalkun  
10 621

1000 And  
2124

Sau > 1 år  
311

Mjølkegeit  
311

Hest  
1296

Dersom det omsøkte volum per år overstiger det beløp som er avsatt til ordningen, reduseres
tilskuddssatsen relativt slik at forbruket tilpasses bevilgningen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
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Første ledd: Tilskudd på grunnlag av målt leveranse (hovedregel)  
Hovedregelen er at tilskudd utmåles per tonn levert husdyrgjødsel, vektet for tørrstoffinnholdet. En forutsetning for å benytte
denne hovedregelen er at søker har målinger av mengde og tørrstoffinnhold i gjødsla som blir levert. Dette kan være aktuelt
for leveranser til eget eller eksternt anlegg. Til vanlig vil biogassanlegget skaffe slike målinger og dokumentasjon. Søker er
ansvarlig for å fremskaffe dette fra biogassanlegget.  

Det vil være et spørsmål om hvordan og hvor ofte målingene skal foregå (metode og frekvens). For å kunne gi korrekte
opplysninger, må leverandør og mottaker finne en omforent løsning for måling av mengde gjødsel og tørrstoffinnhold.
Utgangspunktet er at det må foreligge separate målinger for hvert leverte parti. For å kunne regnes som ett parti, skal
leveransene være tappet fra samme lager innen en avgrenset periode på et fåtall dager. Søker er ansvarlig for at det foreligger
målinger og dokumentasjon av måleresultater for hvert parti.  

Tørrstoffinnholdet bestemmes ved hjelp av tørrstoffanalyse.  

Andre ledd: Tilskudd på grunnlag av dyretall (unntaksregel)  
Tilskudd kan som en unntaksregel beregnes ut fra antall dyr når søker ikke kan dokumentere mengde og tørrstoffinnhold i
gjødsla som er levert til eget biogassanlegg. Søkere som kan skaffe slik dokumentasjon for leveranser til eget anlegg, skal
derimot søke tilskudd på grunnlag av målt leveranse. Siden søknad basert på dyretall gjelder all gjødsla fra dyreslaget, er det
ikke aktuelt å søke tilskudd for det samme dyreslaget ut fra målt leveranse.   

Søkere som benytter unntaksregelen kan søke om tilskudd for levering av husdyrgjødsel for hele eller deler av det
foregående året. All husdyrgjødsla fra aktuelle dyreslag i den omsøkte perioden må ha vært benyttet i biogassanlegget, med
unntak av gjødsel på beite. Ved levering av husdyrgjødsel for deler av året, skal tidsrom for leveransene oppgis i søknaden.  

Tilskuddet blir beregnet ut fra dyretall, kombinert med en egen sats per dyr. Dyretallet blir hentet fra søknad om
produksjonstilskudd. For dyr med kort livsløp benyttes siste søknadsomgang, mens for dyr med lengre livsløp benyttes et
snitt av de siste tre søknadsomgangene. Sats per dyr fremgår av forskriften, og er bestemt ut fra forventet gjødselmengde
fra hvert dyreslag.  

Tredje ledd: Volum  
Ingen kommentar. 

Søkere som ikke er berettiget tilskudd  
Søkere som verken kan benytte hovedregelen eller unntaksregelen, er ikke berettiget tilskudd. 

§ 5. Søknad og utbetaling

§ 5
Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknad om
tilskudd må være levert innen 20. februar året etter at leveringen av husdyrgjødselen har funnet sted. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene  
Søknaden må være levert elektronisk via egen side i Altinn innen fastsatt frist i forskriften. Det ligger utfyllende informasjon
om søknadsprosessen på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Deretter vil Landbruksdirektoratet behandle søknaden og
utbetale eventuelt tilskudd.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
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§ 6. Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 6
Vedtak om tilskudd fattes av Landbruksdirektoratet. 

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 3 og § 5. 

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Vedtak  
Ingen kommentarer.  

Andre ledd: Særlige tilfeller  
Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 3 og § 5. Landbruksdirektoratet kan således kun
dispensere fra bestemmelser om vilkår og søknadsfrist. Vilkåret «særlige tilfeller» innebærer at det må foreligge spesifiserte,
klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har slik tyngde, at det kan slå
gjennom overfor de hensyn som ligger bak bestemmelsene. Dispensasjonsadgangen er ment som en sikkerhetsventil og
skal kun anvendes i helt spesielle situasjoner.  

Tredje ledd: Klage   
Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28.
Klagen sendes til Landbruksdirektoratet. Klagefristen er tre uker fra vedtaket kom frem til søker, jf. fvl. § 29.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg


28.9.2021 Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk - Landbruksdirekt…

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-for-a-levere-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg/f… 8/10

§ 7. Opplysningsplikt og kontroll

§ 7
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne
forvalte ordningen. 

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring,
korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig
kontroll hos foretaket. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Opplysningsplikt  
Den som søker tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte
ordningen. Det betyr blant annet at søker skal fylle inn alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet med korrekte opplysninger.  

Andre ledd: Stedlig kontroll  
Ved stedlig kontroll hos foretaket, kan det være aktuelt for myndighetene blant annet å kontrollere lagring av gjødsla,
gjødsellager, gjødslingsplan, og dokumentasjon av gjødselmengder og tørrstoffinnhold i gjødsla. Ved søknad etter
unntaksregelen er det også nødvendig å kontrollere forutsetningen om at all gjødsla fra dyreslaget i den omsøkte perioden
er levert til anlegget. 

§ 8. Avkorting

§ 8
Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller
mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag
for en urettmessig utbetaling av tilskuddet. Tilskuddet kan også avkortes ved brudd på annet regelverk for
jordbruksvirksomhet. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene  
Bestemmelsen om avkorting skal bli praktisert etter samme prinsipp som for produksjonstilskudd. Avkorting ved brudd på
annet regelverk er blant annet aktuelt dersom Landbruksdirektoratet ved stedlig kontroll avdekker at gjødsellager ikke er
tilfredsstillende. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
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§ 9. Tilbakebetaling og renter mv.

§ 9
Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner
har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra
mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt
beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 8. 

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller
forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på
renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket
betaling m.m. 

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i
senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene  
Bestemmelsen om tilbakebetaling og renter har samme ordlyd som i forskrift om produksjonstilskudd og skal praktiseres
tilsvarende. 

Hvis du ser at du har fått utbetalt for mye tilskudd må du ta kontakt med kommunen og informere om dette. For mye
utbetalt tilskudd vil bli krevd tilbake. Hvis du selv er skyld i at du har fått utbetalt for mye tilskudd, kan det i tillegg bli krevd
forsinkelsesrente fra den datoen du mottok tilskuddet. Dersom du selv er skyld i at du har fått utbetalt for mye tilskudd og
du ikke melder fra om feilen, kan tilskuddet ditt også bli avkortet.  

Hvis foretaket har et pengekrav mot seg, som er meldt til kreditor eller kommer fra offentlig myndighet, kan kravet
motregnes i tilskuddsutbetalingen. Dette innebærer at hele eller deler av tilskuddet blir utbetalt til den som har krav på
pengene i stedet for at tilskuddet utbetales til foretaket som søkte om tilskudd. Du kan lese mer om motregning
i kommentarer til regelverk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.  

§ 10. Ikrafttredelse

§ 10
Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Endringer i forskriften
Forskriften, ble fastsatt 19.12.2014 med endringer av 18.12.2015, 19.12.2018, 29.9.2020, 14.12.2020 hvor sistnevnte trådte
i kraft 1.1.2021.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-for-levering-av-husdyrgjodsel-til-biogassanlegg
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
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