
Implementeringsskema for love og Bekendtgørelser 

(Bekendtgørelsen for investeringer for økologiske bedrifter 2021) 
 

Implementeringsskemaet skal udfyldes for erhvervsrelevante lovforslag og 

bekendtgørelsesudkast, der implementerer EU-regulering.  

 

I skemaet skal I redegøre for, om principperne for implementering af erhvervsrettet regulering 

er overholdt. Hvis I afviger fra principperne, skal sager med væsentlige erhvervsøkonomiske 

konsekvenser godkendes af regeringens Økonomiudvalg, men sager under bagatelgrænserne 

godkendes af erhvervsministeren og den relevante fagminister. Godkendelsen skal finde sted 

forud for den offentlige høring af et lovforslag/udkast til bekendtgørelse.  

 

Overordnede informationer om lovforslaget/bekendtgørelsen  
Titel på lovforslag/bekendtgørelse: Bekendtgørelse for økologiske bedrifter 

EU-retsakt(er), der implementeres: Artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 

2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 

2013, nr. L 347, side 487. 

 

Dato for offentlig høring: Forventes at komme i offentlig høring feb. 2021 

Ansvarligt ministerium/styrelse: Landbrugsstyrelsen 

Kontaktperson og -oplysninger:  Maria Mathiasen Maroma@lbst.dk 

 

Er implementeringen i strid med de fem principper?  
Er implementeringen i strid med principperne 

angives ”Ja”. Er implementeringen ikke i strid 

overholdes angives ”Nej” (udfyldes til sidst).  

ja 

 

Redegør for, om de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-
regulering er overholdt  
 

1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-

reguleringen. 

Det er op til de enkelte medlemslande at udfylde rammerne i forordningen, herunder at udarbejde et 

program med tilskudsordninger, der er tilpasset den enkelte medlemsstat.  

Det er op til medlemsstaterne at vælge hvilke(n) tilskudsordning(er) artikel 17 i forordningen skal 

munde ud i. I Danmark munder den ud i mere end fem forskellige tilskudsordninger, som hver især har 

eget underfokusområde. Hvorvidt andre sammenlignelige EU-lande netop har en tilskudsordning 

rettet mod et ønske om at give tilskud til investeringer i udvalgte teknologier for økologiske bedrifter, 

har ikke været undersøgt. Der er tale om en frivillig tilskudsordning, jf. punkt 1 ovenfor. 

 

Danske erhverv pålægges ikke skærpede krav eller nationale særregler som bebyrder erhvervslivet, jfr. 

EU-regulerings minimumsbestemmelser. 

 

 

2. Danske virksomheder skal ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor 

implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i 

sammenlignelige EU-lande.  



 

Rammerne i forordningerne er meget brede og der er overladt meget spillerum til medlemsstaterne at 

regulere i.  

 

Der er taget hensyn til, at der ikke skal ske overimplementering.  

 

Under artikel 17 i forordningen gives der tilskud til investeringer, der generelt forbedrer 

landbrugsbedriftens resultater og bæredygtighed. I Danmark sker dette bl.a. igennem den frivillige 

tilskudsordning ”Økologiske investeringsstøtte” (Bekendtgørelse om tilskud til investeringer for 

økologiske bedrifter) som er rettet mod økologiske tilsagnshaver, der ønsker at investere i teknologier, 

at bidrage til produktivitetsforbedring i forskellige økologiske produktionsgrene ved fx at øge 

effektiviteten, det økologiske areal eller produktionen for den enkelte økologiske landbrugsbedrift. 

Landdistriktsprogrammet, der er godkendt af EU-kommissionen, beskriver overordnet 

tilskudsordningen til investeringer, der generelt forbedrer landbrugsbedriftens resultater og 

bæredygtighed. Tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier er et politisk ønske. 

 

Det er ikke muligt at regulere ovenstående ad andre veje end i en bekendtgørelse. Forordningen 

opstiller ikke regler for, hvordan tilskudsordningen skal administreres. Medlemsstaten må selv – i 

Danmark via en bekendtgørelse – opstille tilskudsordningens nærmere rammer. Denne forudsigelighed 

er med til at sikre retssikkerheden for tilsagnshaver.  

 

Der er ikke tale om overimplementering. Dansk erhvervsliv pålægges ikke skærpende eller yderligere 

krav, som øger erhvervslivets omkostninger, ift. EU-reguleringens minimumsbestemmelser. Det 

vurderes desuden, at reglerne ikke er bebyrdende, idet der er tale en frivillig tilskudsordning, hvor det 

er frivilligt at benytte sig af at modtage tilskud, konkret på 40 %, til sit projekt. 

 

 

3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.  

 

 

Rammerne i forordningerne er meget brede og der er overladt meget spillerum til medlemsstaterne til 

at udfylde rammerne med nationale bestemmelser. Se svaret under punkt 1 ovenfor. 

 

4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt bør EU-regulering implementeres gennem 

alternativer til regulering  

 

Det er overordnet et krav i forordningen, at medlemsstaterne fastsætter regler for tildeling af tilskud. 

Der skal fastsættes nogle kriterier og krav til ansøgerne, samt betingelser for at opnå tilskuddet m.v. 

Ligeledes skal der fastsættes regler for, i hvilke situationer der kan ske et bortfald eller nedsættelse af 

tilskuddet, hvilke fastsættes i en bekendtgørelse. Der er således brug for regler, der sikrer 

forudsigelighed, og som er med til at sikre retssikkerheden for tilskudsmodtageren. 

Med denne ordning vil der blive prioriteret på baggrund af følgende. 

1. Omkostningseffektivitet (OE). Denne beregnes som forholdet mellem en fastsat standardeffekt 

(SE) af investeringen, og det ansøgte beløb på baggrund af fastsatte standardomkostninger 

(SCO) 

2. I tilfælde af overansøgning og pointlighed efter denne prioritering, vil der blive prioriteret efter 

størrelsen på den gennemsnitlige standardeffekt, summen af alle teknologiers standardeffekt divideret 

med antallet af teknologier. 

I tilfælde af fortsat pointlighed mellem ansøgninger, vil projekterne blive prioriteret via en elektronisk 

lodtrækning. 

 

Ovennævnte prioriteringsmetode er anderledes fra den tidligere runde i 2016, pga. indførelse af 

Standardomkostninger. 

 



 

5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles 

ikrafttrædelsesdatoer.  

 

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som 

hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for 

erhvervslivet. Tilskudsordningen skal kunne søges i april 2021– juni 2021, og bekendtgørelsen skal 

træde i kraft 9. april 2021. 

 

Der er søgt og opnået dispensation fra de fælles ikrafttrædelsesdatoer, da erhvervet generelt har 

efterspurgt at ordningerne bliver fordelt mere spredt over året, så erhvervet kan få bedre mulighed 

for at målrette deres ansøgninger og så der ikke ligger mange ansøgningsfrister i spidsbelastede 

perioder. 

Derudover vil erhvervet opleve en hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling, da den agile 

arbejdsmetode, som der bruges i Landbrugsstyrelsen, vil blive bedre udnyttet. 

 

 

Anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum 
Hvis Erhvervslivets EU- og Regelforum har afgivet anbefalinger til implementeringen af det pågældende 

initiativ, angives anbefalingerne, og der redegøres for, om anbefalingerne er fulgt.  

 

Anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og 

Regelforum 

 

Er anbefalingerne fulgt?  

Hvis ja, angiv hvordan.  

Hvis nej, forklar hvorfor.   

 

Øvrige bemærkninger  
Hvis I har øvrige bemærkninger til implementeringen, kan I anføre dem her: 

 

 

 

 

 


