
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger bekendtgørelse om markblok, elektronisk 
Fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer

Ordningens formål:
Bekendtgørelsen regulerer de formelle krav for indgivelse af ansøgninger om landbrugsstøtte, 
herunder om anvendelse af særlige skemaer, frist for indgivelse af skemaerne og indtegning på 
markkort af de arealer, der er omfattet af ansøgning.

De foreslåede ændringer
Landbrugsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen på enkelte punkter. Den væsentligste ændring er, at 
ansøgningsfristen for fællesskema ændres til den 17. april og fristen for indsendelse af ændringer 
og forsinket ansøgning ændres til den 12. maj. Fastsættelse af fristerne har indflydelse på fristen 
for at indsende markblokændringsforslag med virkning for ansøgningsåret. 

Derudover vil bekendtgørelsen fremover ikke omfatte udbetaling af tilskud under arealbaserede 
landdistriksstøtteordninger jf. artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1305/2013. Udbetaling af tilskud vil blive omfattet af en anden bekendtgørelse, men vil i høj grad 
være underlagt samme regler, som er gældende i bekendtgørelse om markblok, elektronisk 
fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. 

Det bemærkes, at bestemmelserne om konverteringsskema udgår, fordi de kun var relevante i 
2019, da dette skema kun skulle anvendes det første år, hvor visse landdistriktsstøtteordninger 
overgik til den geospatiale ansøgningsmodel. Den midlertidige byrde som disse skemaer udgjorde 
for ansøgerne, ophæves dermed igen. 

Derudover præciseres enkelte bestemmelser, og der laves korrekturrettelser, da bestemmelser 
vedrørende konverteringsskema udgår. 

Administrative konsekvenser:
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR), tidligere TER, har modtaget 
bekendtgørelsesudkastet i præhøring. OBR har følgende bemærkninger til udkastets 
administrative konsekvenser for erhvervslivet samt til principperne for agil erhvervsrettet 
regulering. Ændres udkastet, kan bemærkningerne ikke bruges i forbindelse med den offentlige 
høring.
 
Administrative konsekvenser: 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for 
erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer. 
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering: 
Landbrugstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante 
for de konkrete ændringer i udkastet. OBR har ingen bemærkninger til denne vurdering.

Skatter, afgifter og subsidier:
Bekendtgørelsen har ingen konsekvenser i forhold til skatter, afgifter eller subsidier.

Efterlevelseskonsekvenser:
Der forventes ingen efterlevelseskonsekvenser af bekendtgørelsen. 

BNP effekter:
Der er ingen BNP effekter som følge af bekendtgørelsen.

Adfærdsvirkninger



Der forventes ingen væsentlige adfærdsændringer.

Afledte effekter
Der vurderes ikke at være afledte effekter forbundet med bekendtgørelsen.
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