
Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. 

 

 

624. fundur  
 

Mánudaginn 22. maí 2017 var haldinn fundur í nefnd skv. 87. gr. l. nr. 99/1993 í atvinnuvega- 

nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Þessir voru mættir: 

Ólafur Friðriksson formaður ANR  

Birgitta Kristjánsdóttir ANR  

Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir ANR 

Kristín Sigfúsdóttir ANR ritari  

 

Benedikt boðaði forföll. 

1. Lögð var fram fundargerð 623 og var staðfest. 

2. Tekið var fyrir niðurstaða úthlutunar tollkvóta á blómum fyrir seinni hluta ársins 2017. 

 
Eitt tilboð barst um innflutning á blómstrandi pottaplöntum á vörulið (0602.9091) samtals 1.650 stk., á 

meðalverðinu 115 kr./stk.  Hæsta boð var 135 kr./stk. en lægsta boð var 95 kr./stk. Tilboði var tekið frá 

einu fyrirtæki um innflutning á 1.650 stk. á meðalverðinu 115 kr./stk. 

  

Eitt tilboð barst um innflutning á öðrum pottaplöntum á vörulið (0602.9093) samtals 2.160 stk., á 

meðalverðinu 117 kr./stk.  Hæsta boð var 135 kr./stk. en lægsta boð var 95 kr./stk. Tilboði var tekið frá 

einu fyrirtæki um innflutning á 2.160 stk. á meðalverðinu 117 kr./stk. 

 

Eitt tilboð barst um innflutning á tryggðablómum (0603.1400) samtals 6.500 stk., á meðalverðinu 8 

kr./stk.  Hæsta boð var 13 kr./stk. en lægsta boð var 1 kr./stk. Tilboði var tekið frá einu fyrirtæki um 

innflutning á 6.500 stk. á meðalverðinu 8 kr./stk. 

 

Tvær umsóknir bárust um innflutning á afskornum blómum, (0603.1909) samtals 105.000 stk. og náðu 

umsóknir ekki tilteknum stykkjafjölda sem í boði var eða 118.750 stk. Úthlutað var án útboðs. 

 

Að tillögu ráðgjafanefndar um inn- og útflutning landbúnaðarvara hefur atvinnuvega- og  

nýsköpunararráðuneytið úthlutað tollkvótum til eftirtalinna fyrirtækja á grundvelli tilboða/umsókna 

þeirra: 
 

Blómstrandi pottaplöntur júlí – desember 2017 

 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

1.650 Húsasmiðjan Blómaval ehf 

 

Aðrar pottaplöntur júlí- desember 2017 

 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

                 2.160 Húsasmiðjan Blómaval ehf 

 

Tryggðablóm júlí - desember 2017 

 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

                   6.500 Samasem ehf 

 

(Annars)  afskorin blóm júlí – desember 2017 

 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

45.000 Grænn markaður ehf 

60.000 Samasem ehf 

 



Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. 

 

3. Kynnt var fyrir nefndinni reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á 

landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss, samkvæmt II. kafla í stofnsáttmála 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA-ríkjanna) varðandi landbúnað, með síðari 

breytingum, á grundvelli 12. gr. tollalaga nr. 88/2005. Reglugerð þessi gildir um 

innflutning á afurðum upprunnum í Noregi og Sviss. Eftirfarandi verður lagt til við 

ráðherra: 

 
Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur 

Tollskrárnr: 
  

kg % kr./kg. 

ex0210.xxxx Nautgripkjöt - Vöruliður 0210: 01.07.17-30.06.18 10.000 
  

 
Kjöt af dýrum af nautgripakyni: 

    
0210.2001  -- Beinlaust 

  
0 0 

0210.2009  -- Annars 
  

0 0 

0406.xxxx Ostur og ystingur:  01.07.17-30.06.18 15.000 0 0 

 

4. Erindi frá Helga Einarssyni dags. 11. maí 2017, um beiðni um greiðslufrest á tollkvóta 

vegna ESB útboðs. Málið var rætt en byggir á misskilningi þar sem greiðsla skal hafa 

borist innan 7 daga frá dagsetningu úthlutunarbréfs en ekki dagsetningu tilboðs.  

Fleira ekki gert og fundi slitið.  


