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Til høringsparterne (ikke-ministerielle parter) 

 

J.nr. 2019-45-31-00100 

Ref. JACC 

Dato: 02-12-2019 

Høring over bekendtgørelse om betaling for visse laboratorieun-
dersøgelser  
 
Fødevarestyrelsen sender hermed bekendtgørelse om betaling for visse labo-
ratorieundersøgelser i høring. Høringsparterne fremgår af vedlagte liste.  
 
Prøvemateriale, der udtages i henhold til den rutinemæssige overvågning af 
visse husdyrsygdomme, skal fremover indsendes til undersøgelse på det nati-
onale referencelaboratorie. Som en konsekvens heraf præciseres det i be-
kendtgørelsen, at det fremover er det nationale referencelaboratorie, der op-
kræver betaling for omkostningerne ved analyserne.  
 
Endelig er det præciseret, at ved indsendelse skal prøvematerialet ledsages af 
skriftlig information om: 
 1) arten af det indsendte materiale,  
2) efter hvilken bekendtgørelse og paragraf prøven er udtaget, og  
3) besætningsnummer på den besætning prøven er udtaget fra. 
 
Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle hørings-
svar til udkastet senest d. 10. december 2019 kl. 12.00.  
 
Bemærkningerne bedes sendt til 45@fvst.dk med kopi til jacc@fvst.dk, med 
angivelse af journalnummer 2019-45-31-00100. 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved af-
givelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herun-
der afsenders navn og mailadresse.  
 
Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering 
ikke findes at være relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da regule-
ringen ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, ud-
vikle og anvende digitale teknologier og digitale forretningsmodeller.  
 
Endvidere vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitalise-
ringsklar lovgivning er fulgt.  
 
Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2020.  
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Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Fødevaresty-
relsen på e-mail til 45@fvst.dk.  
 
 

Med venlig hilsen 

Jacob Hørslev Christiansen  
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