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Vedtak om pristilskudd og omsetningsavgift egg, melk og kjøtt, samt
overproduksjonsavgift på melk
Rettslig grunnlag og klageadgang
Hjemmel
Vedtak om pristilskudd fattes etter forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i
landbrukssektoren (pristilskuddforskriften) §§ 4 og 5.
Vedtak om omsetningsavgift og overproduksjonsavgift fattes i medhold av forskrift 29. juni
1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk
§ 1, jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) § 5.
Du kan klage om du er uenig i grunnlaget for tilskuddsbeløp eller avgiftsbeløp
Avregninger som mottas fra meieri eller slakteri regnes som et enkeltvedtak i
forvaltningslovens forstand. Enkeltvedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28.
Du kan altså klage på tilskudd, omsetningsavgift og overproduksjonsavgift som står på
avregning du får fra meieri eller slakteri.
Forvaltningsloven finner du her.
Innholdet i klagen
Klagen må inneholde:
- Ditt navn og adresse, samt foretakets navn og organisasjonsnummer
- Hva du klager på
- Dato og din signatur (kan være elektronisk via e-post)
Klagen bør i tillegg inneholde:
- Opplysning om hvorfor du klager, og hva du mener er galt i vedtaket, for eksempel:




Antall liter/kilo som er levert til meieri/eggpakkeri/slakteri
Feil sats
Feil sone fordi driftssenteret er registrert feil i Landbruksregisteret

- Den eller de endringene du ønsker
- Eventuelle andre forhold som kan ha noe å si for vår vurdering av klagen
Klagefrist
Fristen for å klage er tre – 3 – uker fra den dagen du mottok avregningen, jf.
forvaltningsloven § 29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut.
Klager du for sent, blir klagen som hovedregel ikke behandlet. Forlenget klagefrist kan
innvilges dersom du søker om dette i tide.
Klageinstans
- Omsetningsrådet er klageinstans for vedtak om omsetningsavgift.
- Landbruks- og matdepartementet (LMD) er klageinstans for vedtak om pristilskudd.
Klagen skal sendes til Landbruksdirektoratet. Vi vil vurdere saken på nytt. Hvis vi ikke
omgjør vedtaket, blir klagen sendt videre til klageinstansen for endelig avgjørelse.
Klage sendes per e-post til

postmottak@landbruksdirektoratet.no

eller per brev til

Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
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Satser
Satsene for pristilskudd melk og pristilskudd kjøtt fremkommer av jordbruksavtalen,
henholdsvis kapittel 6.2 og kapittel 6.3. Satsen på omsetningsavgiften fremkommer av
forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og for overproduksjonsavgift på mjølk § 1.
Jordbruksavtalen for 2015/2016 finner du her.
Forskrift om omsetningsavgift og overproduksjon melk finner du her.
Sonetilhørighet bestemmer tilskuddssats
Foretaket får tilskudd etter den tilskuddssonen foretakets driftssenter ligger i. Kapittel 6.1 i
jordbruksavtalen sier at driftssenteret som hovedregel stedfestes til der driftsbygningen med
husdyrproduksjonen ligger. Sonene for distriktstilskudd melk står i vedlegg 2 til
jordbruksavtalen. Sonene for distriktstilskudd kjøtt står i vedlegg 3 til jordbruksavtalen.
Sonebeskrivelsene i jordbruksavtalen regnes som forskrifter. Det er ikke klagerett på slike
forskrifter. Du kan altså ikke klage på sonetilhørighet dersom driftssenteret er korrekt
registrert.
Mer informasjon om driftssenter finner du her.
Du kan be om å en utfyllende begrunnelse for vedtaket
Hvor mye som gis i tilskudd og hvor mye avgift som skal trekkes er beregnet med
utgangspunkt i de leverte mengdene melk eller slakt og sats etter den sonen foretaket har
som følge av driftssenterets plassering. Hvilken sats og sone som er brukt, er oppgitt på
avregningen. Du kan kreve en utfyllende begrunnelse før klagefristen går ut, jf.
forvaltningsloven § 24.
Henvend deg til Landbruksdirektoratet om du ønsker dette. Ny klagefrist på tre – 3 – uker
regnes fra den dagen du får begrunnelsen.
Du har rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Som part i en sak har du, med noen unntak, rett til å få se saksdokumentene i din sak. Dette
følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19. Hvis du ønsker innsyn i saksdokumentene må du ta
kontakt med Landbruksdirektoratet.
Forut for en eventuell klagesak vedrørende pristilskudd, omsetnings- eller
overproduksjonsavgift for melk og kjøtt, vil det eneste dokumentet i saken være avregningen
fra meieriet eller slakteriet.
Du kan også kontakte oss for nærmere veiledning om adgangen til å klage, om dine
rettigheter og plikter, og om lovregler og praksis på det området saken din gjelder.
Kostnader ved klagesaken
Dersom vedtaket blir endret til din fordel, kan du ha krav på å få dekket vesentlige kostnader
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. I det nye
vedtaket vil du få nærmere informasjon om retten til å kreve dekning av saksomkostninger.
Du kan også søke Fylkesmannen om å få dekket utgifter til den advokathjelpen du trenger,
etter reglene om fri rettshjelp. For fri rettshjelp gjelder visse grenser for inntekt og formue.
Fylkesmannen eller advokaten din kan gi nærmere opplysninger om fri rettshjelp.

Side 3 av 3

Klage til Sivilombudsmannen
Dersom du mener at du har vært utsatt for urett fra forvaltningen, kan du klage til
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Du kan først klage etter at
klagesaken din er endelig avgjort.
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi en vurdering av hvordan
forvaltningen har behandlet saken, og om den har gjort feil eller har forsømt noe.
Se Sivilombudsmannens hjemmeside for mer informasjon: www.sivilombudsmannen.no

