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Nye retningslinjer for praktisering av dispensasjon fra søknadsfristen i 
2017-2019 

Landbruks- og matdepartementet har i brev datert 13.03.2020 besluttet at det er grunnlag 
for å praktisere søknadsfristene mer lempelig, for perioden fra nytt søknadssystem (eStil 
PT) ble innført i mai 2017 og frem til den nye meldingstjenesten ble tatt i bruk i 2020. 
Departementet har bedt Landbruksdirektoratet om å endre dispensasjonspraksis, slik at 
søkere som har vært inne i søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd i den 
aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknaden slik de skulle, gis mulighet til å 
levere denne. Praksisendringen vil både omfatte saker under behandling og saker som er 
avsluttet.  
 
Endringen gjelder altså praktiseringen av dispensasjon fra søknadsfristen for del 1, del 2 
og etterregistreringsfristen1 i 2017, 2018 og 2019.   
 
Landbruksdirektoratet innfører følgende praktisering av 
dispensasjonsbestemmelsen for søknads- og etterregistreringsfristene i denne perioden: 
 

• Dersom foretaket har vært inne i søknadsskjemaet i eStil PT i den aktuelle 
søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknad, vil dette utgjøre et «særlig tilfelle» 
som gir grunnlag for dispensasjon fra søknadsfristen, jf. forskrift om produksjons- 
og avløsertilskudd § 9 andre ledd.  

 
Dette skal praktiseres på følgende måte for saker som er avsluttet: 
 

• Fylkesmannen og Ldir går gjennom ferdigbehandlede saker som gjelder tilfeller 
der søker har vært inne i søknadsskjemaet, men ikke sendt inn søknaden.   

o Fylkesmannen går gjennom saker som de har behandlet og som ikke er 
påklaget til Ldir.  

▪ I saker der Ldir ikke allerede har sjekket loggen, sender 
Fylkesmannen henvendelse til postsdt og ber Ldir sjekke om det 

 
1 Praksisendringen gjelder ikke etterregistreringsfristen som var den 10. januar 2020, da den nye 

meldingstjenesten var tatt i bruk på dette tidspunktet.  
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finnes spor av foretaket i loggen. Fylkesmannen må i sin 
henvendelse oppgi:  

- foretakets organisasjonsnummer,  
- og hvilken søknadsomgang og søknadstidspunkt saken 

gjelder (del 1, del 2 eller etterregistreringsfristen).  
▪ I saker der loggen viser at foretaket har vært inne i søknadsskjemaet 

i den aktuelle søknadsomgangen, skal Fylkesmannen: 
- omgjøre vedtaket der foretaket har fått avslag på søknad om 

dispensasjon, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav 
a), 

- og innvilge foretaket dispensasjon fra søknadsfristen etter 
forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 9 andre ledd. 

o Ldir går gjennom alle saker som har vært påklaget og behandlet av oss.  
 
Saker som ligger til behandling skal praktiseres slik: 
 

• Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet behandler saker som ligger til behandling 
i tråd med de nye retningslinjene fremsatt i dette rundskrivet. 

o Fylkesmannen ber Ldir om å sjekke loggen i saker der dette ikke allerede er 
gjort, slik som beskrevet over.  

 
Vi bemerker at saker der foretaket ikke har vært inne i søknadsskjemaet i 
søknadsperioden for den aktuelle søknadsomgangen, skal behandles etter «vanlig» 
praksis slik som beskrevet i kommentarrundskriv 2020-7 punkt 9.2. 
 
I saker der det gis dispensasjon, skal dette praktiseres slik:  

• Søker må hente ut papirskjema fra Landbruksdirektoratets nettsider, og levere 
utfylt skjema til kommunen. 

• Kommunen legger søknadsopplysningene inn i eStil PT. Kommunen må bruke 
fremgangsmåten beskrevet i saksbehandlingsrundskriv 2020-8 punkt 9.4. På 
grunn av systemtekniske begrensninger må saksbehandler ved registrering av 
søknaden sette mottatt dato til den datoen som er søknadsfristen for den 
delen/søknadsomgangen søknaden skal registreres for. Hvis saken for eksempel 
gjelder del 1 2019, må saksbehandler skrive 15.03.2019. Saksbehandler skriver inn 
den reelle innleveringsdatoen i saksbehandlers kommentarfelt. 

• Kommunen saksbehandler søknaden i tråd med retningslinjer gitt i 
saksbehandlingsrundskriv 2020-8. 

 
Fylkesmannen må gi saksbehandlere i kommunen rollen PT_PVA, slik som beskrevet i 
saksbehandlingsrundskriv 2020-8 punkt 9.4. 
 
Hvilke søknadsomganger gjelder de nye retningslinjene for? 
Som allerede nevnt gjelder disse retningslinjene for praktisering av dispensasjon fra 
søknadsfristen for søknadsomgangene 2017, 2018 og 2019. Praksisendringen gjelder ikke 
etterregistreringsfristen som var den 10. januar 2020, da den nye meldingstjenesten var 
tatt i bruk på dette tidspunktet. Presiseringene vil trolig heller ikke være særlig aktuelle for 
saker fra søknadsomgangen 2017 og del 1 2018. For søknadsomgangen 2017 ble det, fordi 
det var første år det ble søkt fra nytt søknadssystem,  åpnet for at det kunne gis 
dispensasjon fra søknadsfristen i tilfeller hvor foretaket har fylt ut søknaden og klikket på 
«Kontroller søknad»-knappen, men aldri klikket på «Send søknad» knappen. Det ble i 
tillegg åpnet for at man i samråd med søker kunne oppdatere søknad med for eksempel 
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dyr på beite/utmarksbeite og avløserutgifter. Når det gjelder søknadsomgangen 2018 – 
del 1, ble det åpnet for at foretak som ikke hadde levert søknad innen søknadsfristen 15.3., 
kunne levere søknad frem til 29.10.2018. På grunn av den lempelige praktiseringen av 
dispensasjonsbestemmelsen i 2017 og av søknadsfristen ved del 1 2018, er derfor 
retningslinjene i dette rundskrivet trolig mest aktuelle for søknadsomgangen 2018 del 2 og 
etterregistreringsfrist og for søknadsomgangen 2019 del 1 og del 2. 
 
Informasjon 
Ut fra likebehandlingshensyn ser direktoratet det som særlig viktig at kommune og 
fylkesmenn informerer bredt om praksisendringen. Dette er viktig for å sørge for at den 
ikke bare gjøres gjeldende for de foretakene som har, eller har hatt en 
dispensasjonssøknad til behandling i forvaltningen, men også de som ikke har søkt om 
dispensasjon i det aktuelle tidsrommet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
 
Grete Hage Hansen  
fung. seksjonssjef Solveig Selmer Rønningen 
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