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Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af 

Udbetaling Danmarks statslige finansforvaltningsopgaver 

 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Ud-

betaling Danmarks statslige finansforvaltningsopgaver.  

Statens Administration skal anmode om de bemærkninger, som udkastet til be-

kendtgørelsen måtte give anledning til. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt 

til mvh@statens-adm.dk senest onsdag den 21. september kl. 12.00. 

Baggrunden for udkastet 

Den 1. oktober 2016 træder lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Ud-

betaling Danmark og forskellige andre love (UDK-loven) i kraft. Med ikrafttræ-

delsen overføres en række opgaver, der hidtil er blevet varetaget af Statens Admi-

nistration til Udbetaling Danmark. 

Udkastet til bekendtgørelsen vedrører de gebyrer, der opkræves i forbindelse med 

varetagelsen af de opgaver, der overdrages til Udbetaling Danmark. Bekendtgørel-

sen skal træde i stedet for bekendtgørelse af 974 af 26/07/2013 om gebyrer for 

ekspedition af Statens Administrations finansforvaltningsopgaver, der samtidigt 

ophæves. 

Det foreslås at kompetencen til at opkræve gebyrer overdrages til Udbetaling 

Danmark samtidigt med overdragelsen af opgaveporteføljen med UDK-loven, så 

Udbetaling Danmark kan opkræve gebyrer for den administration de varetager. 

Der er ikke foretaget nogen ændringer i gebyrernes størrelse. 

 

 

mailto:mvh@statens-adm.dk


  Side 2 af 2 

 
 
 
 

 

Ændringer  

Gebyrer vedrørende administrationen af stats- og studielån, krav om for meget 

udbetalt uddannelsesstøtte samt statsgaranterede studielån er udeladt. Kompeten-

cen til opkrævningen af disse gebyrer forventes at blive fastsat i særskilte bestem-

melser udstedt af det ressortministerie eller styrelse der i henhold UDK-loven har 

bemyndigelsen hertil. 

I udkastets § 1, stk. 1, nr. 3 foreslås et gebyr på 320 Euro for Eurolån. Det er fast 
praksis, der nu nedfældes i bekendtgørelsen.   
 

I § 2 er kvotesalg undtaget bestemmelsen i stk. 1, nr. 2. En ændring af lånevilkår 

for fiskerilån omfatter ændring af pantsikkerhed for disse lån. Værdien af fiske-

kvoterne er en del af pantsikkerheden for fiskerilån. Det foreslås derfor, at det 

tydeliggøres, at der er fastsat en særlig gebyrstørrelse for de situationer hvor æn-

dringen skyldes kvotesalg.   

Det foreslås at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016 og har virkning 

for gebyrer, der opkræves den 1. oktober 2016 eller senere. 

Mette Villemoes Holmgren 

Fuldmægtig  


