Søknad om utleie av grunnkvote
i melkeproduksjon
Søknadsfrist: 1.oktober

Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Tøm skjema

1. Opplysninger om utleier
Eiendommens
hovednummer

Fylke (2 siffer)

Kommune (2 siffer)

Gårdsnummer

Navn på eier

Bruksnummer

Festenummer

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer

E-postadresse

Poststed

Telefonnummer

2. Opplysninger om leietaker
Driftssenterets
hovednummer

Fylke (2 siffer)

Kommune (2 siffer)

Gårdsnummer

Navn på foretak / leietaker

Bruksnummer

Festenummer

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer

E-postadresse

Poststed

Telefonnummer

3. Opplysninger om leieforholdet
Mengde (grunnkvote)

Startår

Sluttår (må ikke oppgis)

Kumelk

liter

01.01

til 31.12

Geitemelk

liter

01.01

til 31.12

4. Underskrift / bekreftelse av eier (utleier)
Kryss av for rett alternativ

Jeg har ikke forpakter.

Jeg bekrefter at forpakter av min landbrukseiendom samtykker i at kvoten leies ut.

Kryss av for rett alternativ

Jeg eier landbrukseiendommen alene.

Jeg bekrefter at alle medeiere av landbrukseiendommen samtykker til at kvote leies ut.

Jeg, som eier av eiendommen, bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og at jeg er kjent med de regler som gjelder
for utleie av grunnkvote i henhold til gjeldende forskrift om kvoteordningen for melk.
Underskrift

versjon 1.3 - 19.04.2017
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5. Veiledning
1.

Opplysninger om utleier
Det er utleier som skal fylle ut og sende inn søknad om utleie av grunnkvote. Utleier er den som på søknadspunktet eier landbrukseiendommen med grunnkvote. Oppgi eiendommens hovednummer (fylkes-, kommune-, gårds-, bruks- og festenummer), navn på eier
og nøyaktig adresse- og kontaktopplysninger.

2.

Opplysninger om leietaker
Fyll inn hovednummeret til leietakers driftssenter. Oppgi navn og organisasjonsnummer, samt korrekt adresse- og kontaktopplysninger til
foretaket som skal leie kvote. Dersom leietaker ikke har organisasjonsnummer skal fødselsnummer oppgis i stedet.

3.

Opplysninger om leieforholdet
Kryss av for om leieforholdet gjelder kumelk eller geitemelk. Fyll inn antall liter grunnkvote som skal leies ut, og sett inn årstall for når
leieforholdet starter. Du velger selv om du vil oppgi årstall for når leieforholdet slutter. Leie av kvote kan ikke påbegynnes eller avsluttes
midt i kvoteåret.

4.

Egenerklæring fra utleier
Kryss av for de alternativene som gjelder deg. Til sist skal du som utleier datere og signere søknaden.

Send søknaden som vedlegg i e-post
Du må sende inn én søknad pr. leieforhold. Send én og én søknad som vedlegg i separate e-poster til postmottak@landbruksdirektoratet.no.
Alternativt kan du sende inn søknaden som vanlig post til Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep., 0033 Oslo.
Søknadsfristen er 1. oktober.
Når får du svar på søknaden?
Landbruksdirektoratet mottar mange søknader om utleie av grunnkvote, og sender ikke ut bekreftelse på at papirsøknader er mottatt. Ønsker
du slik bekreftelse, må du søke elektronisk via Altinn eller sende inn søknaden som vedlegg i en e-post. Landbruksdirektoratet tar ikke ansvar
for søknader som kommer bort i posten.
Søknader om utleie av grunnkvote blir behandlet fortløpende, men fordi vi mottar mange søknader, er saksbehandlingstiden lang. Vi sender
ut svar på søknaden til utleier og leietaker innen utgangen av desember.
Vilkår
•
Det er bare eier av landbrukseiendom med grunnkvote som kan leie ut grunnkvote.
•

Dersom melkeproduksjonen på utleiers grunnkvote opphørte før 1. januar 2011, må produksjonen på denne kvoten gjenopptas på den
landsbrukseiendom kvoten tilligger i minimum to år før den kan flyttes til en annen landbrukseiendom.

•

Alle foretak som disponerer landbrukseiendom kan leie grunnkvote.

•

Kjøpt grunnkvote kan ikke leies ut før neste kvoteår, og utleier må søke om å leie ut denne kvotemengden på skjema LDIR-507 innen
søknadsfristen.

•

Leieforholdet opphører automatisk på oppgitt sluttidspunkt.

•

Dersom du ikke oppgir årstall for når leieforholdet slutter, løper det til du og leietaker søker om å avslutte det.

•

Dersom utleier og leietaker ønsker å avslutte leieforholdet før oppgitt leieperiode er ute, må de søke om dette på skjema LDIR-810 innen
1. oktober for at endringen skal få virkning fra påfølgende kvoteår.

versjon 1.3 - 19.04.2017

Lurer du på noe?
Reglene for kvoteleie finner du i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk. Lenke til forskriften og informasjon om ordningen
med tilhørende skjemaer finner du på våre nettsider www.landbruksdirektoratet.no Ta gjerne kontakt med oss i Landbruksdirektoratet
på e-post melkekvoter@landbruksdirektoratet.no dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.
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