NÆRMERE BESTEMMELSER OM GODTGJØRELSE AV
MARKEDSREGULATORS REGULERINGSKAPASITET I MELKESEKTOREN
1. Godtgjørelse for reguleringskapasitet
Omsetningsrådets arbeidsutvalg kan årlig og etter søknad godtgjøre markedsregulator
for kostnader ved nødvendig reguleringskapasitet i medhold av forskrift 28.11.1996 nr. 1478
om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 6.
Godtgjørelsen skal tilsvare summen av kapitalkostnader, avskrivninger og vedlikehold
i henhold til pkt. 2 og 3 fratrukket relevante kostnader som er dekket i løpende bevilgninger
for ordinære reguleringstiltak.
Nødvendig reguleringskapasitet er knyttet til sesongvariasjon i melkemottak, og
tilsvarer differansen mellom maksimal månedlig netto melketilgang til markedsregulators
meierier og maksimalt månedlig forbruk hos markedsregulator som kommersiell aktør.
2. Kapitalkostnader
Kapitalkostnader beregnes ut fra relevant kapitalvolum og avkastningskrav.
Kapitalvolum tilhørende nødvendig reguleringskapasitet beregnes ut fra bokførte
verdier av varige driftsmidler i Tine Meieriene, korrigert for kapital bundet i Tine Råvare.
Kapitalgrunnlaget i Tine Meieriene fastsettes med utgangspunkt i Tine Gruppas
konsernregnskap med fratrekk for de datterselskap som ikke er involvert i meierivirksomheten. Kapitalen fordeles videre på produksjon av henholdsvis flytende, faste og ikkemelkebaserte produkter med fordelingsnøkkelen 41-51-8, og som kan justeres ved behov.
Med utgangspunkt i kapitalbinding i faste produkter fremkommer kapitalbinding i
reguleringskapasiteten ut fra forholdet mellom melkevolumene knyttet til faste produkter, det
vil si til produksjon for regulering og til Tine som kommersiell aktør. Ved fastsettelse av
kapitalvolum legges det til grunn at markedsregulator har full kapasitetsutnyttelse ved sine
anlegg, dvs. som en etablert aktør.
Avkastningskravet består av et egenkapitalavkastningskrav lik risikofri rente (3 års
statsrente) uten risikopremie, og gjeldskostnader lik NIBOR 12 mnd + 1,0 prosentpoeng.
Forholdet mellom egen- og fremmedkapital tilsvarer fordelingen i Tines konsernregnskap.
3. Variable driftsuavhengige kostnader
Variable driftsuavhengige kostnader tilsvarer avskrivninger og nødvendig vedlikehold
av anleggsmidler tilknyttet reguleringskapasiteten.
For avskrivninger benyttes en avskrivningstid på 12 år og beregnes etter en
annuitetsprofil.
For beregning av vedlikehold, tilordnes reguleringskapasiteten en forholdsmessig
andel av vedlikeholdskostnadene basert på fordelingen av driftsmidler i NILF-rapporten.
4. Reduksjon i godtgjørelse
Dersom særlige forhold tilsier det, kan godtgjørelsen reduseres i forhold til hva som
følger av pkt. 1-3.

