
A. Grunnopplysninger
Bruker
For- og etternavn Fødselsnr. (11 siffer) Kontonr. (11 siffer)

Er bruker:
gift/samboer                 Ja             Nei    

Er bruker:
       eier/forpakter av landbrukseiendommen                ektefelle/samboer til eier/forpakter

Ektefelle/samboer
For- og etternavn Fødselsnr. (11 siffer) Kontonr. (11 siffer)

Adresse Postnr.               │Poststed

Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Løpenr.

B. Enbruker/tobruker

Søknaden gjelder                                                             Enbruker pensjon                                             Tobruker pensjon

Ved tobrukerpensjon skal ektefelle/samboer
ha utbetaling til                                                                 Bruker fyller 67 år                                             Ektefelle/samboer fyller 67 år

C. Fullstendig søknad/forhåndssøknad

Søknaden er en                                          Fullstendig søknad                                     Forhåndssøknad

D. Diverse opplysninger

Har søker vært forpakter av landbrukseiendommen?                                                         Ja                           Nei
Landbrukseiendommen er overdratt til ny eier                                                                    Ja                           Nei
Bruker har vært jordbruker i minst 15 år                                                                              Ja                           Nei
Ektefelle/samboer har bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år               Ja                           Nei

Søknad om tidligpensjon
for jordbrukere

Sendes kommunen der landbrukseiendommen ligger.Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no
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Felt A. Grunnopplysninger
Det må krysses av for om bruker er gift/samboer eller ikke, og ektefelles/samboers fødselsnummer skal fylles ut av kontroll-
hensyn. Dette må gjøres både ved søknad om enbruker- og tobrukerpensjon. Hovednummeret til landbrukseiendommen som 
er overdratt, skal oppgis. Adresse er bostedsadressen til søkerne. Oppgi kontonummer. De som ikke har ført på kontonum-
mer, får pensjonen direkte utbetalt mot et gebyr på kr 100 pr utbetaling.

Felt B. Enbruker/tobruker
Det må oppgis om søknaden gjelder enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Ved tobrukerpensjon må det også oppgis hvor 
lang utbetalingstid ektefelle/samboer ønsker.

Felt C. Fullstendig søknad/forhåndssøknad
Søknaden kan være en forhåndssøknad, men pensjonen beregnes fra og med den måneden fullstendig søknad foreligger. 
Ved en fullstendig søknad er det krav om at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier, og søker(ne) kan motta ny alder-
spensjon, men ikke andre ytelser fra folketrygden eller AFP-pensjon.

Felt D. Diverse opplysninger
Opplysningene må bekreftes av søker. Siste opplysning gjelder kun ved søknad om tobrukerpensjon.



E. Opplysninger om BRUKERS inntekt

År i referanseperioden År År År År År

Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri
(2.7.1 og 2.7.7)

Næringsinntekt fra skogbruk (2.7.2)

Sykepenger fra jordbruk/gartneri og
skogbruk (2.7.13)

Sum næringsinntekt fra jordbruk/gartneri
og skogbruk

Næringsinntekt fra fiske/fangst og annen
næring drevet som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)

Næringsinntekt fra annen næring (2.7.6)

Sykepenger fra annen næring drevet som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)

Sum næringsinntekt fra jordbruk/ gartneri,
skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk

Sykepenger fra annen næring (2.7.13)

Lønn, overgangsstønad, gjenlevende- og
AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)

Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 
(2.1.1 og 2.2.1)

Brukers samlede inntekt

F. Opplysninger om forventet inntekt kommende år

År det mottas tidligpensjon År År År År År

Etterbetalt tilskudd, opptjent før
landbrukseiendommen ble overdratt

Oppgjør for salg og skattemessige
disponeringer av næringsinntekt

Skattekortopplysninger år 1
Skattetrekk Skattekommune

G. Pensjoner

Får bruker utbetalt ny alderspensjon fra folketrygden?                                                   Ja                      Nei

Får bruker utbetalt andre ytelser fra folketrygden eller AFP-pensjon?                            Ja                      Nei

Felt E. Brukers inntekt
Det må registreres næringsinntekt i felt E eller i felt H. Alle inntekter skal hentes fra godkjent ligning. Hvis søker har mottatt ny 
alderspensjon i referanseperioden, skal den ikke tas med i beregningen.

Felt F. Forventet inntekt kommende år
Den som mottar tidligpensjon kan ikke lenger ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Dersom bruker får etter-
betalt tilskudd, oppgjør for salg eller foretar skattemessig disponering av næringsinntekt etter salg av melkekvote o.l. må dette 
oppgis. Det er kun inntekter som er opptjent før landbrukseiendommen ble overdratt som skal føres opp.
Skattetrekket skal oppgis som tabell- eller prosenttrekk.

Felt G. Pensjoner
Bruker skal oppgi om han/hun mottar ny alderspensjon, andre ytelser fra folketrygden eller AFP-pensjoner samtidig med 
utbetaling av tidligpensjon.
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H. Opplysninger om EKTEFELLE/SAMBOERS inntekt

År i referanseperioden År År År År År

Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri
(2.7.1 og 2.7.7)

Næringsinntekt fra skogbruk (2.7.2)

Sykepenger fra jordbruk/gartneri og
skogbruk (2.7.13)

Sum næringsinntekt fra jordbruk/gartneri
og skogbruk

Næringsinntekt fra fiske/fangst og annen
næring drevet som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)

Næringsinntekt fra annen næring (2.7.6)

Sykepenger fra annen næring drevet som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)

Sum næringsinntekt fra jordbruk/ gartneri,
skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk

Sykepenger fra annen næring (2.7.13)

Lønn, overgangsstønad, gjenlevende- og
AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)

Avklaringspenger og uførepensjon 
(2.1.1 og 2.2.1)

Ektefelle/samboers inntekt

I. Opplysninger om forventet inntekt kommende år

År det mottas tidligpensjon År År År År År

Etterbetalt tilskudd, opptjent før
landbrukseiendommen ble overdratt

Oppgjør for salg og skattemessige
disponeringer av næringsinntekt

Skattekortopplysninger år 1
Skattetrekk Skattekommune
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J. Pensjoner

Får ektefelle/samboer utbetalt ny alderspensjon fra folketrygden?                                                   Ja                      Nei

Får ektefelle/samboer utbetalt andre ytelser fra folketrygden eller AFP-pensjon?                            Ja                      Nei

Felt H. ektefelle/samboers inntekt
Felt H skal fylles ut ved tobrukerpensjon og ved enbrukerpensjon dersom bruker ikke fyller inntektskravene med egen inntekt. 
Alle inntekter skal hentes fra godkjent ligning. Lønn til samboer for dennes arbeid på landbrukseiendommen, skal føres
sammen med sykepenger fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hvis ektefelle/samboer har mottatt ny alderspensjon i 
referanseperioden, skal den ikke tas med i beregningen.

Felt I. Forventet inntekt kommende år
Den som mottar tidligpensjon kan ikke lenger ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Dersom ektefelle/samboer
får etterbetalt tilskudd, oppgjør for salg eller foretar skattemessig disponering av næringsinntekt etter salg av melkekvote o.l.
må dette oppgis. Det er kun inntekter som er opptjent før landbrukseiendommen ble overdratt som skal føres opp.
Skattetrekket skal oppgis som tabell- eller prosenttrekk.

Felt J. Pensjoner
Ektefelle/samboer skal oppgi om hun/han mottar ny alderspensjon, andre ytelser fra folketrygden eller AFP-pensjoner 
samtidig med utbetaling av tidligpensjon.



K. Brukers og ektefelles/samboers underskrift

Antall vedlegg som følger med søknaden. Merk vedleggene med søkers fødselsnummer og navn

       Vedlagt søknaden følger søknad om dispensasjon, se vedlegg nr.

       Det er tidligere sendt inn forhåndssøknad

Opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med regelverket og har spesielt merket meg at krav om 
tilbakebetaling kan fremmes dersom tidligpensjonen er mottatt i strid med aktsom god tro. Jeg er også kjent med at jeg plikter 
å gi beskjed til landbruksforvaltningen i kommunen hvis jeg får ny adresse, endringer i skattekort, vedtak om, eller allerede 
mottar avtalefestet pensjon (AFP), arbeidsavklaringspenger (AAP), uførepensjon eller gjenlevendepensjon fra NAV.

Sted og dato Brukers underskrift

Sted og dato Ektefelles/samboers underskrift

L. Kommunens påtegning

Det er kontrollert at kravet til dokumentasjon er oppfylt                             Nei                Ja
Bruker har vært jordbruker i minst 15 år                                                    Nei                Ja
Ektefelle/samboer har bodd på landbrukseiendommen i minst 5 år
(gjelder ved tobruker)                                                                                Nei                Ja
Søknad om dispensasjon følger vedlagt                                                    Nei                Ja
Hjemmelen (skjøte) til landbrukseiendommen er tinglyst på ny eier         Nei                Ja, dato for tinglysing:

Sted og dato                                                                                             Kommunens stempel og underskrift

M. Fylkesmannens behandling

Søknaden er                                      Godkjent                                             Avslått

Sted og dato                                                                                             Fylkesmannens stempel og underskrift
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Felt K. Søkers og ektefelles/samboers underskrift
Alle vedlegg som følger søknaden, skal nummereres.
Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:
• bekreftet ligning for årene som inngår i referanseperioden
• tinglyst skjøte (ikke krav ved forhåndssøknad)
Ved søknad om dispensasjon må dette krysses av.
Ved søknad om tobrukerpensjon eller dersom ektefelles/samboers inntekt inngår i beregningsgrunnlaget, skal ektefelle/sam-
boer underskrive søknaden.

Bruker og ektefelle/samboer plikter å gi korrekte opplysninger. Endringer i forutsetningene gitt i feltene F, G, I og J må meldes
til kommunen.

Felt L. Kommunens påtegning
Dette felt skal kun fylles ut av kommunen.

Felt M. Fylkesmannens behandling
Fylkesmannen avgjør søknaden.

Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 
og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om 
evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
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