
   

Skjema pr.  11-2017 

MELDING OM BRUKERSKIFTE / INNMELDING 
Dato for brukerskifte/oppstart  
(tidligst fra den 1. i inneværende måned): 

 

 
EIENDOMMEN/HOVEDNUMMER Melkekvote og foretak skal være knyttet til eiendommen. Angi plassering av driftsbygning: 

Fylke/kommune: Gardsnr: Bruksnr/festenr: Sone: 

 
 

   

 

TIDLIGERE MELKEPRODUSENT Oppgi opplysninger om tidligere produsent: 

Produsentnummer: Bankkonto: 

  
 

 
Foretakets navn: 

 

Kan ny produsent få tilgang til opplysninger om dine tidligere melkeleveranser og 
kvalitetsresultater? (Opplysningene blir registrert til fremtidig bruk) 

 Når ønskes andelen utbetalt 
(ihht vedtekter)? 

☐  JA    ☐ NEI ☐ NÅ       ☐ Ved etterbetaling 

Dato og underskrift,  
tidligere produsent: 

  

 

NY MELKEPRODUSENT Oppgi opplysninger om ny produsent: 

 
Produsentnummer: 

 
 

 
Personnummer: 

Organisasjonsnummer:  
NB: husk registrering i MVA-registeret 

 
Bankkonto: 

 
 

  

 
Navn på foretak: 

 
 

 
Daglig leder/medbruker: 

 
 

Adresse: Postnummer og poststed: 

  
 

E-post: Telefon/mobil 

 
 

 

Samtykker til elektronisk 
kommunikasjon med TINE: 

Melkeproduksjonen fortsetter: Ny bruker har levert  
melk til TINE tidligere: 

Ektefelle/samboer har levert 
melk til TINE tidligere: 

 

☐ JA (gratis)  ☐ NEI (gebyr) 

 

☐  JA    ☐ NEI 

 

☐  JA    ☐ NEI 

 

☐  JA    ☐ NEI 

MEDLEM I TINE SA. Som ny melkeprodusent (foretak) søker jeg med dette om medlemskap i TINE SA.    
Familiemedlem som skal dele mitt personlige medlemskap (valgfritt) er: 

Navn på medlem 2: Mobil: Fødselsdato: 

 
 

  

 
Epost til medlem 2: 

 
 

Dato og underskrift, ny produsent  
 

Underskriver godtar vilkårene i TINE SA’s vedtekter og bestemmelser.  Underskriver godtar at opplysninger om person, produksjon og 

resultater registreres, lagres og er tilgjengelig for saksbehandler i TINE SA. 

 
 

Send skjema på e-post til produsentavregning@tine.no 
TINE Råvare Produsentavregning, Postboks 194, 2381 BRUMUNDDAL 

 
 
Benyttes av TINE:     

Prod-ID/org.nr.: Samdrift-reg: Melding til bank: Mottatt skjema (Q): 

Ny-bruker-tillegg: Fellesbeite-reg: TRM/MTC: Sendt:                Registrert: 

 

mailto:produsentavregning@tine.no


   

Skjema pr.  11-2017 

INNMELDING AV NY MELKEPRODUSENT 
Som ny melkeprodusent må du etablere et foretak og registrere det i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene. Sørg for at 
du oppgir korrekt næringskode. 
Når du har fått et organisasjonsnummer kontakter du kommunen for å få registrert foretaket ditt og driftssenteret ditt i 
Landbruksregisteret. 
 
PRODUSENTNUMMER  
Når foretaket er knyttet til eiendommen kan ny melkeprodusent få sitt produsentnummer fra Produsentregisteret SA 
https://www.prodreg.no. Knytningen mellom eiendom og foretak angir hvor melkeproduksjonen skal foregå og plasseringen av 
disponibel melkekvote.   
 
TIDSPUNKT FOR REGISTRERING AV BRUKERSKIFTE 
TINE registrerer brukerskiftet når et nytt foretak overtar melkeproduksjonen.  Etter at TINE har mottatt skjemaet «Melding om 
brukerskifte/innmelding» kan brukerskifte tidligst registreres pr. 1. i inneværende måned. 
 
SAMTYKKE TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 
Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon med TINE mottar du som produsent blant annet sms-varsler på alle 
kvalitetsprøver og får avregningsblanketten tilsendt på epost. Elektroniske tjenester er kostnadsfrie. Ved å takke nei til 
elektronisk kommunikasjon vil det påløpe gebyr for tilsendt avregningsblankett per post. 
 
BRUKERSKIFTE TIL SAMDRIFT (driftsfellesskap) OG OPPLØSNING AV SAMDRIFT 
Søknad om etablering og oppløsning av samdrift, samt inn-/utmelding av deltakelse i samdrifta, sendes til 
Landbruksdirektoratet. Se https://www.landbruksdirektoratet.no Søknadsfrist er 1. oktober. Endringen vil gjelde fra start av nytt 
kvoteår (1. januar).   
 
Ved brukerskifte/endring av sammensetning på samdrift skal «Melding om brukerskifte/Innmelding» benyttes. Husk at 
endringene også skal registreres i Brønnøysundregistrene og Landbruksregisteret (landbrukskontoret). Brukerskifte på gård som 
er deltaker i en samdrift kan skje gjennom hele året.  I slike tilfeller fylles skjemaet ut med opplysninger angående denne gården.  
 
MEDLEM I TINE SA. TINEs Vedtekter § 4 og § 5 
Melkeprodusenter som leverer melk fra egen gård eller som deltaker i samdrift er medlem i TINE. Andelsinnskudd trekkes i 
produsentavregningen. Et personlig medlem kan dele sitt medlemskap med familiemedlemmer.  For samdrifter er de enkelte 
samdriftsdeltakerne medlem i TINE. 
 
Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding, eller ved utgangen av kalenderåret etter det året leveransen opphørte.  Ved 
opphør av medlemskap tilbakebetales andelsinnskuddet.  
 
DRIFTSKREDITT I LANDBRUKET - Samvirkeordningen 
Som samvirkebedrift deltar TINE som garantist for driftskreditt til foretak som leverer melk til TINE. Når opprettelse av 
driftskreditt er avtalt med banken, henvender banken seg til TINE for godkjenning av garantiansvar.  Som garantist er TINE 
forpliktet til å overføre alle melkeoppgjør til den driftskreditt-kontoen banken oppgir. 
 
TINE skal til enhver tid bare ha garantiansvar knyttet til èn driftskreditt pr. foretak/eiendom.  Når banken har bekreftet opphør 
av TINEs garantiansvar kan ny garanti innvilges for driftskreditt knyttet til ny konto og/eller ny bruker. TINEs andel av 
garantiansvaret er knyttet til at produsenten/foretaket leverer melk til TINE.  Når melkeleveransene opphører, eller overføres til 
annet foretak, sender TINE melding om dette til banken. 
 
HUSK Å INFORMERE TINE ved endring av e-post-adresse, telefon og post-adresse.   
Du kan selv endre opplysningene på https://medlem.tine.no → Min profil i TINE (passord kreves). 
 
På https://medlem.tine.no → Resultater og rapporter → Produsentavregning finner du nyttig informasjon vedrørende 
leveranseforhold og melkeoppgjør fra TINE Råvare. 
 
 

VED OPPHØR AV MELKEPRODUKSJON – HUSK MELDING TIL TINE Råvare Produsentavregning 

https://www.brreg.no/
https://www.prodreg.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/
https://medlem.tine.no/
https://medlem.tine.no/

