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Vedlegg 1 
 
 
Forslag til endringer i markedsreguleringsforskriften (endringsforskrift)  
 
Hjemmel: Fastsatt av Omsetningsrådet [dato] med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av 
jordbruksvaror § 11, første ledd. 

 
I 

 
Det vedtas å endre markedsreguleringsforskriften § 1, § 2, § 3-1, § 3-2, § 4, § 4-3, § 4-3-3, § 4-
3-4, § 4-3-5, § 4-3-6, § 4-3-8, § 5-3-1, § 6, § 7-2, § 7-3 og § 7-4 som følger:  
 
I § 1. Formål, gjøres følgende endringer i overskrift og fjerde ledd (endringer i kursiv):  
 
«§ 1. Formål og avgrensning 

Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes konkurransenøytralt, både overfor 
produsentene og omsetningsleddene.» 
 
I § 2. Definisjoner, gjøres følgende endringer: 
 
Definisjonen i bokstav «i) Overføringskostnader» strykes. De følgende definisjoner får ny 
bokstav i alfabetisk rekkefølge.     
 
I § 3-1. Markedsregulators rolle, gjøres følgende endring med nytt sjette ledd (nytt ledd i 
kursiv):  
 
  «Markedsregulator er forpliktet til å utføre de oppgaver som knytter seg til forsynings-, 
mottaks- og informasjonsplikten.»  
 
I § 3-2 Administrative oppgaver hos markedsregulator, gjøres følgende endringer i 
nytt tredje ledd og endringer i femte ledd (endringene i kursiv):  
 
«I melkesektoren planlegger og styrer markedsregulator inntransport av melk frem til 
noteringspunkt.»  
 
(…) 
 
«Bevilgningsoppgaver skal være attestert av statsautorisert revisor, med mindre annet er 
bestemt. Krav til bevilgningsoppgave og revisjon fastsettes av Omsetningsrådet. Oppgaver 
som er basert på andre revisorattesterte oppgaver trenger ikke egen revisorattestering.» 
 
Nåværende tredje og fjerde ledd blir hhv. fjerde og femte ledd.  
 
Om § 3-4. Kontroll og dokumentasjon  
 
Bestemmelsen flyttes til ny § 7-4 (se nedenfor), og § 3-5 blir ny § 3-4. 
 
I § 4. Forsyningsplikt, gjøres følgende endring med nytt andre ledd (nytt ledd i kursiv):   

«Markedsregulator skal inngå skriftlige avtaler med uavhengige aktører som benytter 
seg av forsyningsplikten. Avtalen skal beskrive hvilke salgsbetingelser som knytter seg til 
leveransen. Det skal settes som vilkår i avtalen at uavhengige aktører som benytter seg av 
forsyningsplikten samtykker til de betingelser som følger av denne forskriften § 4 til § 4-4.» 
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I § 4-3. Melk og melkeprodukter, gjøres følgende endringer i første, [andre, tredje] og 
fjerde ledd (endringer i kursiv) 
 
Første ledd: 

«Forsyningsplikten gjelder for norskprodusert melk på det regulerte nivå i verdikjeden jf. 
jordbruksavtalen. Markedsregulators forsyningsplikt omfatter alle meieriselskaper som 
deltar i prisutjevningsordningen for melk. Markedsregulator kan ikke pålegges 
forsyningsplikt til foretak som lokalt foredler melk med fritak fra overproduksjonsavgift 
etter forskrift om fritak for overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.» 

[Andre ledd endres slik:  

«Prioritering av melk i situasjoner hvor markedsregulator har for lite tilgjengelig melk 
skjer etter følgende melkeanvendelse: 

1. Anvendelse til flytende melkeprodukter 

2. Anvendelse til ost 

3. Anvendelse til andre produkter» 

Tredje ledd:   

«Videre foretar markedsregulator i slike tilfeller en forholdsmessig avkortning av alle 
aktører som anvender melkeråvaren til produkter med lik prioritet. Avkortningen skjer på 
basis av gjennomsnittlige leveranser av melk de siste 10 uker.»] 
 
Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.  
 
[Merk at Landbruksdirektoratet anbefaler at ovennevnte prioriteringsregler 
andre og tredje ledd tas ut av Omsetningsrådets høringsnotat og nærværende 
utkast til endringsforskrift. Prioriteringsreglene blir likevel senere en del av 
endringsforskriften dersom Landbruks- og matdepartementet vedtar det som 
departementet nå har foreslått i sitt høringsutkast om prioriteringsregler i 
rammeforskriften.]   
 
I § 4-3-3 Fordeling av melk til produksjon, gjøres følgende endringer (endringer i 
kursiv):  

«Grunnlaget for fordeling av melk er markedsregulators samlede prognose, spesifisert per 
måned, for kalenderåret. Markedsregulator skal på grunnlag av prognosetall, fordele melk ut 
fra meieriselskapenes prognostiserte behov og i henhold til bestemmelsene over.» 
 
I § 4-3-4 Leveranseplan for stipulerte fraktkostnader, foreslås følgende endringer i 
overskriften til Årsprognoser fra meieriselskapene og i bestemmelsen for øvrig 
(endringer i kursiv). Bestemmelsen vil etter endringene dermed lyde slik:  
 
«§ 4-3-4 Årsprognoser fra meieriselskapene 

Meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikten skal innen 10. august hvert år 
oversende Tine SA en prognose for neste års behov for rå melk, spesifisert per måned. 
Meieriselskapene oppdaterer årsprognosen fire ganger per år; per 1. november, 10. 
februar, 10. mai og 10. august. Årsprognosen vil danne utgangspunkt for blant annet 
markedsregulators prognoser og budsjett for melkeanvendelsen.  

Ved vesentlige endringer i leveranser av rå melk og/eller prognosert volum hos et 
meieriselskap, skal meieriselskapet gi melding til markedsregulator så snart som mulig.»  
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I § 4-3-5 «Justering av leveranseplan ved endrede prognoser», vedtas følgende endringer i 
overskriften til Ukebestilling og rullerende prognoser, spesifisert per dag, og i 
bestemmelsen for øvrig. Bestemmelsen vil etter endringen lyde slik:     
 
«§ 4-3-5 Ukebestilling og rullerende prognoser, spesifisert per dag 

Meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikten skal, med mindre annet er avtalt, 
før kl. 15.00 onsdag hver uke ha sendt markedsregulator sin bestilling av melk for 
kommende uke. Bestillingene skal være spesifisert pr. ukedag og bør på månedsbasis 
samsvare med den siste oppdaterte årsprognose. Det forutsettes at bestilt volum er tilpasset 
hele vogntog. Tine SA bekrefter levering ved å oversende meieriselskapet en leveranseplan 
for kommende uke innen fredag kl. 10.00. Bestilling og leveranseplan er bindende. 

I forbindelse med høytider og bevegelige helligdager kan tidsfristene i denne 
bestemmelsen endres av markedsregulator. 

Meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikt til produksjon av ikke flytende 
melkeprodukter plikter å levere en rullerende åtte ukers prognose spesifisert per dag i 
forbindelse med ukentlig bestilling.»  

 
I § 4-3-6. Priser og vilkår, gjøres følgende endringer (endringer i kursiv):  

Første ledd skal lyde: 

«Forsyningsprisen på melk fastsettes med utgangspunkt i markedsregulators noteringspris, 
tillagt de kostnader som markedsregulator har adgang til å belaste mottaker.» 

Andre ledd strykes og erstattes slik:   

«Ved benyttelse av markedsregulators transportopplegg etter noteringspunkt, avtales 
dette mellom uavhengig aktør og markedsregulator.»  

Nåværende tredje ledd beholdes.  

 
I § 4-3-8 Plikter hos mottakende meieri, foreslås følgende endringer i overskrift og 
bestemmelsen for øvrig. Bestemmelsen vil etter endringen lyde slik:     
 
«§ 4-3-8. Plikter for meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikten  

Meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikten i § 4-3-2 plikter i alle uker å ta 
imot minimum 80 prosent av siste 11 ukers gjennomsnittlige ukentlige mottak av melk. 
Uker hvor et meieriselskap har hatt leveransestopp, som følge av vedlikehold, skal ikke 
være med i beregningen. Denne bestemmelsen gjelder ikke meierier som anvender mindre 
enn 5 mill. liter melk per år. Ved mottak av mindre melk enn hva disse beregningene tilsier, 
kan markedsregulator fakturere meieriselskapet for de merkostnader som oppstår hos 
markedsregulator som følge av avviket. 

Meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikten plikter å ta imot den melk de har 
bestilt i henhold til § 4-3-5 første ledd. Dersom et meieriselskap likevel må endre bestilt 
melkemengde etter gjeldende bestillingstidspunkt, kan markedsregulator fakturere 
meieriselskapet for de merkostnader som oppstår hos markedsregulator som følge av 
avviket. 

Meieriselskaper som benytter seg av forsyningsplikten har anledning til full driftsstans for 
gjennomføring av nødvendig og planlagt teknisk vedlikehold eller ombygging. Lengden på 
en slik driftsstans skal korrespondere med det vedlikeholdet eller ombyggingen som skal 
gjennomføres. Begrunnet driftsstans skal være meldt markedsregulator i forbindelse med 
oppdatering av årsprognosen og senest 2 måneder før driftsstansen finner sted. Dersom det 
er betydelige avvik mellom faktisk og meldt driftsstans, kan markedsregulator fakturere 
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meieriselskapet for de merkostnader som oppstår hos markedsregulator som følge av 
avviket.  

Bestemmelsen kan fravikes eller utfylles ved skriftlig avtale.» 
 
I § 5-3-1. Mottaksplikt på rå melk, gårds- og seterost, fjell- og gårdssmør samt fløte fra alle 
ku- og geitemelkprodusenter, gjøres følgende endringer i overskriften til Mottaksplikt på 
rå melk fra alle ku- og geitemelkprodusenter, og første og andre ledd. Ny overskrift og 
første og andre ledd skal lyde:  
 
«§ 5-3-1. Mottaksplikt på rå melk fra alle ku- og geitemelkprodusenter 

Markedsregulator har mottaksplikt på all rå melk fra alle ku- og geitemelkprodusenter til 
samme priser og leveransevilkår som for egne leverandører. Mottaksplikten gjelder ikke 
melk som er fritatt fra overproduksjonsavgift etter forskrift om fritak fra 
overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk. 

Dersom et uavhengig meieriselskap i prisutjevningsordningen for melk med egne 
leverandører har behov for at markedsregulator mottar rå melk fra vedkommendes 
leverandører, må innmelding skje senest 8 dager før oppsamling skal foretas, og oppsamling 
må skje i minimum en periode på 4 uker. Innmelding av volum og periode skal skje samlet 
fra det uavhengige meieriselskapet direkte til markedsregulator.» 
 
I § 6. Informasjonsplikt, gjøres følgende endringer i overskriften til Informasjonsplikt og 
informasjonshåndtering, med ett nytt andre ledd og endringer i tredje ledd. Ny overskrift 
og andre ledd og endret tredje ledd og fjerde ledd skal lyde (endringer i kursiv):  
  
«§ 6 Informasjonsplikt og informasjonshåndtering 
 
  (…) 
  
 Omsetningsrådet kan kreve at markedsregulator etablerer skriftlige interne rutiner for 
informasjonshåndtering og kontrollere at rutinene blir overholdt. Rutinene skal sikre en 
forsvarlig informasjonshåndtering slik at opplysninger om aktiviteter som markeds-
regulator utfører i kraft av reguleringsansvaret ikke tilflyter forretningsvirksomheten. 

Tine SA skal gjøre prisprognoser ett år frem i tid tilgjengelig for aktørene. Tine SA skal 
dessuten varsle alle meieriselskaper om endringer i noteringsprisen umiddelbart etter vedtak 
og senest to uker før de trer i kraft. Dersom slik varsling ikke foretas har meieriselskapene 
rett, men ikke plikt til å kjøpe melk til gjeldende noteringspris inntil tilsvarende frist har 
løpt.» 
 
Nortura SA skal dessuten varsle alle aktører om endringer i engrosprisen for egg umiddelbart 

etter vedtak og senest en virkedag før de trer i kraft. Dersom slik varsling ikke foretas har 

aktørene rett, men ikke plikt, til å kjøpe varen til gjeldende engrospris inntil tilsvarende frist 

har løpt 
 
Nåværende tredje og fjerde ledd blir henholdsvis nytt fjerde og femte ledd.  
  
§ 7-2. Ikrafttreden, erstattes med følgende bestemmelse med overskrift, Forholdet til 
forvaltningsloven og klage:  
 
«§ 7-2. Forholdet til forvaltningsloven og klage  

Forvaltningsloven gjelder for Omsetningsrådets virksomhet med de særlige bestemmelser 
som følger av omsetningsloven med tilhørende forskrifter.  
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Enkeltvedtak fattet av Landbruksdirektoratet i medhold av omsetningsloven § 3 femte 
ledd kan påklages til Omsetningsrådet.  

Enkeltvedtak fattet av markedsregulator etter delegasjon kan påklages til 
Omsetningsrådet. 

Det er ikke klagerett på Omsetningsrådets vedtak jf. omsetningsloven § 11 fjerde ledd.» 
 

§ 7-3. Opphevelse av forskrifter, erstattes med følgende bestemmelse med overskrift, 
Behandling av begjæringer om innsyn etter offentlighetsloven:   
 

«§ 7-3. Behandling av begjæringer om innsyn etter offentlighetsloven 

  Landbruksdirektoratet avgjør begjæringer om innsyn etter offentlighetsloven i saker 
som gjelder Omsetningsrådets saksbehandling jf. omsetningsloven § 3, femte ledd.  

  Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Omsetningsrådet. 
Landbruksdirektoratet forbereder klagesakene for Omsetningsrådet.» 
 
Gjeldende bestemmelse § 7-3 «Opphevelse av forskrifter» fjernes med alt innhold.  
 

Det innføres en ny bestemmelse i § 7-4 Opplysningsplikt og kontroll, som lyder som 
følger:   

«§ 7-4. Opplysningsplikt og kontroll 

Omsetningsrådet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for 
å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte markedsreguleringsordningene på en 
tilfredsstillende måte. Regnskapsopplysninger kan kreves attestert av revisor. Det kan også 
kreves sammenstilling av opplysninger. 

Omsetningsrådet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskrift med tilhørende 
regelverk blir overholdt og kan herunder foreta stedlig kontroll. Virksomheten plikter å yte 
bistand ved slik kontroll.» 
 
Bestemmelsen erstatter nåværende § 3-4 med overskrift «Kontroll og dokumentasjon» som 
fjernes. 
 
 
 

II 
 
 
Endringene trer i kraft straks.  
 


