Retningslinjer om tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg.
Fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å
fremja umsetnaden av jordbruksvaror av § 11 jf. forskrift om Omsetnigsrådets myndighet
vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer av 01. juli 2003 nr. 91

§ 1. Dersom et anlegg som det er bevilget tilskudd til av midler fra omsetningsavgiften eller
midler over jordbruksavtalen selges eller ...
§ 2. Forhold som skal tas i betraktning ved behandling av den enkelte sak: ...
§ 3. Generelle retningslinjer for behandling av den enkelte sak: ...
§ 4. Ved salg eller bruksendring skal Omsetningsrådet behandle saken senest innen ett år. Når
ikke forbrukt tilskudd utgjør minst kr ...

I
§ 1. Dersom et anlegg som det er bevilget tilskudd til av midler fra omsetningsavgiften eller
midler over jordbruksavtalen selges eller tas i bruk til andre formål enn forutsatt ved
bevilgningen, kan Omsetningsrådet kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.
Hvis anlegget selges eller tas i bruk til andre formål enn forutsatt ved bevilgningen,
plikter eieren omgående å sende melding til Omsetningsrådet med de nødvendige oppgaver
som fremgår av § 2 nedenfor.
§ 2. Forhold som skal tas i betraktning ved behandling av den enkelte sak:
1. Åpningsstatus for anlegget.
2. Om statusverdien ble nedskrevet med et beløp tilsvarende tilskuddet da tilskuddet ble
utbetalt.
3. Avskrivingstid for det aktuelle anlegg og utstyr ved anlegget som det er bevilget tilskudd
til.
4. Forløpt tid siden de enkelte bevilgninger ble gitt.
5. Anleggets bokførte statusverdi ved avhendelsen.
6. Ikke forbrukt del av tilskuddet.
7. Vesentlige påkostninger bekostet av eieren utenom kostnader som har inngått i kalkyler
som har vært lagt til grunn for søknader om tilskudd.
8. I hvilken utstrekning er slike påkostninger statusført.
9. Påkostninger for eierens regning som har påvirket avhendelsesverdien spesielt.
10. Om det er foretatt oppskrivning av anleggets statusverdi ut over anleggsutgifter og
påkostninger.
11. Tilskuddet i prosent av kostnadene ved den enkelte utbygging som det er bevilget tilskudd
til.
12. Oppnådd pris ved salg - eller antatt avhendelsesverdi dersom anlegget er tatt i bruk til
andre formål av vedkommende organisasjon - for anlegg og utstyr eksklusiv tomt.
13. Hvordan er avhendelsesverdien (jf. pkt. 12) fastsatt.

§ 3. Generelle retningslinjer for behandling av den enkelte sak:
1. Bevilgede tilskudd anses å bli forbrukt i takt med rimelig avskrivningstid for det aktuelle
anlegg.
2. Ved rimelig salgsverdi (eller antatt avhendelsesverdi) – hensyn tatt til opplysningene
under § 2 ovenfor - kreves den ikke forbrukte del av tilskudd tilbakebetalt.
3. Ved lav salgsverdi (eller antatt avhendelsesverdi) - hensyn tatt til opplysningene under § 2
ovenfor - kan hele eller deler av ikke forbrukt tilskudd ettergis.
4. Ved unormalt høy salgsverdi (eller antatt avhendelsesverdi) - hensyn tatt til
opplysningene under § 2 ovenfor - kan mer enn det ikke forbrukte tilskudd kreves
tilbakebetalt.
5. Tilskudd kreves ikke tilbakebetalt verken helt eller delvis etter at det som følge av
avskrivningstid anses forbrukt.
6. Unntatt fra den generelle bestemmelse i pkt. 5 ovenfor er anlegg som i det vesentlige eller
fullt ut er finansiert ved tilskudd bevilget av Omsetningsrådet. For slike anlegg kan hele
eller deler av tilskuddet likevel kreves tilbakebetalt selv om tilskuddet som følge av
avskrivningstid skulle anses forbrukt. Forutsetning for et krav er at salgspris (eller antatt
avhendelsesverdi), korrigert for endring i pengeverdien siden bevilgningen ble gitt,
innebærer en vesentlig gevinst i forhold til statusverdien og anlegget erstattes av et nytt
anlegg som det søkes Omsetningsrådet om tilskudd til.
§ 4. Ved salg eller bruksendring skal Omsetningsrådet behandle saken senest innen ett år. Når
ikke forbrukt tilskudd utgjør minst kr 500.000 skal behandling av saken skje innen tre år.
Omsetningsrådet kan i samsvar med disse bestemmelsene be om alle nødvendige
opplysninger for å kunne fastslå om tilbakebetaling skal finne sted.

II
Bestemmelsene trer i kraft straks.

