Erklæring om opphør av kvoteleie
Innmeldingsfrist: 1. oktober

Postboks 1450 Vika
N-0116 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. Sluttidspunkt for leieforholdet
Sluttidspunkt (fyll inn årstall)
Kumelk

31.12.

Geitemelk

31.12.

4. Underskrift utleier og leietaker
Underskrift utleier

Sted og dato

Underskrift leietaker

versjon 1.3. - 01.07.2018

Sted og dato
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Veiledning
1. Opplysninger om utleier
Utleier er den/de som eier landbrukseiendommen der grunnkvote er leid ut. Oppgi eiendommens hovednummer (fylkes-, kommune-, gårds-,
bruks- og festenummer), navn på eier(e) 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 leier grunnkvote. 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 årstall for når leieforholdet slutter.
4. Underskrifter
Både utleier og leietaker må signere erklæringen for at leieforholdet kan oppløses.
Innsending
Det må leveres ett skjema pr. leieforhold. Send skjemaet til Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo.
Innmeldingsfristen er 1. oktober for å få virkning fra påfølgende kvoteår.
Dersom grunnkvote skal leies ut igjen til andre leietakere fra påfølgende kvoteår, eller inngå i foretak for felles melkeproduksjon, må erklæring
om opphør av kvoteleie legges ved søknaden. Søknadsskjema og erklæring om opphør av kvoteleie, må sendes innen 1. oktober. Skjema
LDIR-507 Søknad om utleie av grunnkvote i melkeproduksjon, LDIR-800 Søknad om felles melkeproduksjon, LDIR-811 Søknad om
innmelding av grunnkvote i foretak finner du på våre nettsider www.landbruksdirektoratet.no
Generell informasjon
Skjemaet Erklæring om opphør av kvoteleie skal benyttes der utleier og leietaker ønsker å avslutte leieforholdet før avtalt leieperiode utløper.
Utleier og leietaker kan ikke avslutte leieforholdet midt i kvoteåret.

versjon 1.3. - 01.07.2018

Reglene for leie av grunnkvote finnes i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk. Lenke til forskriften og informasjon om
ordningen med tilhørende skjemaer finnes på Landbruksdirektoratets nettsider www.landbruksdirektoratet.no. Ta gjerne kontakt med oss i
Landbruksdirektoratet på e-post melkekvoter@landbrukdirektoratet.no dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.
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