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Skema til brug for vurdering af principper for agil erhvervsrettet regulering 
Nedenstående udfyldes efter anvisningerne i Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering og sendes 
sammen med udkast til retsakt til Erhvervsstyrelsen på letbyrder@erst.dk så vidt muligt 6 uger inden offentlig 
høring.  
 

Vurderingen skal omfatte en beskrivelse af, hvordan principperne efterleves. I tilfælde, hvor principperne må fra-
viges angives en begrundelse herfor. I tilfælde, hvor enkelte principper ikke er relevante angives dette eksplicit.  
 
Såfremt ingen af principperne vurderes relevante, fx fordi der er tale om en marginal ændring i en bekendtgørelse, 
eller fordi reguleringen ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende 
digitale teknologier og forretningsmodeller, er skemaet ikke obligatorisk at udfylde og medsende. I stedet frem-
sendes blot udkast til lovforslaget/bekendtgørelsen i screening med tydeligt angivelse af, at ministeriet vurderer, 
at principperne ikke er relevante. 
 
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 
3. marts 2020 

 

1. 

Muliggør an-

vendelse af nye 

forretningsmo-

deller  
 

LBST har fokus på nye digitale løsninger, som skal bidrage til styrelsens virksom-
hedsstrategi Nemt, enkelt og til tiden. Ansøgningsskemaet i Tast selv bliver designet 
på sådan måde, at ansøgerne skal vælge indsatsområde og herefter blot skal sætte 
kryds ved den teknologi som de vil investere i og søge om tilskud til, samt hvor mange 
stk. I ansøgningsskemaet foretages beregning af tilskudsgrundlaget og tilskudsbelø-
bet som ansøger kan få tilsagn til. Administrationen af sagsbehandlingen indrettes 
så vidt muligt sådan, at automatiske sagsbehandling kan foretages, bl.a. baseret på 
data som LBST i forvejen har om ansøgernes bedrift (antal ha, afgrøder mv). Dette 
vil gøre det enkelt for ansøgerne at søge om tilskud og sagsbehandlingen kan afslut-
tes hurtigere end hvis den var baseret på manual sagsbehandling af alle sager. Den 
brugervenlige løsning understøttes af omfattende vejledningsmateriale (som sende i 
offentlig høring sammen med bekendtgørelsen), information om tilskudsordningen 
på hjemmesiden mv. Det tilstræbes at inddrage brugerne ved design af løsninger for 
at sikre at disse er bruger- og kundevenlige. 
Den lettere ansøgningsproces kan kun gennemføres, ved at foretage en standardi-
sering af tilskudsordningen. Se også beskrivelsen under pkt. 2 og 3. 
 

2. 

Mere enkel og 

formålsbestemt  
 

Ordningen er opsat med en foruddefineret teknologiliste, der kan kun ydes tilskud til 
teknologier der fremgår af listen. Tilskudsordningen er opsat med det formål at mind-
ske miljøpåvirkningen fra kvægsektoren, ved at reducere ammoniakemissionen i nye 
stalde, samt styrke bedrifternes levedygtigtid, produktivitet og ressourceeffektivitet. 
Ordningen er sat op med standardomkostninger og standardmiljøeffekter, således at 
LBST giver en fast tilskudssats til teknologier, der har en påvist effekt til at reducere 
ammoniakemissionen i kvægstalde. Ordningen er sat op på denne måde, for at lette 
administrationen af ordningen for både LBST og ansøgere, da dokumentationskravet 
for effekt og rimelige priser nu varetages af styrelsen. LBST kan på denne måde 
overholde kravene fra EU-kommissionen, ifm. afrapportering til Kommissionen om 
effekt af EU-tilskud. Standardmiljøeffekterne beregnes af Aarhus Universitet, og ta-
ger udgangspunkt i Miljøstyrelsens teknologiliste. Standardomkostninger beregnes 
af LBST. 
Fremgangsmåden giver en større sikkerhed for ansøgerne, da de ved at de altid vil 
opfylde formålet med tilskudsordningen, når de investerer i teknologier fra den for-
uddefinerede liste. Dermed risikerer ansøgere ikke at foretage en masse udgifter, og 
så få afslag på udbetaling, fordi projektet ikke leverer effekt nok. Der er valgfrihed 
imellem teknologierne på den udbudte liste, og alle teknologierne lever op til styrel-
sens minimumskrav til effekt. På denne måde lever LBST også op til Kommissionens 
krav om afrapportering på effekt og om kun at yde tilskud til en rimelig pris. 
Der er samtidig tale om en frivillig tilskudsordning, hvis rammerne for staldbyggeriet 
ikke passer ind i den enkelte drifts produktion, tvinger ordningen ikke bedrifterne til 
at ændre eller begrænse deres produktionsform.  
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3. 

Teknologineu-

tral  
 

Tilskudsordningen er ikke teknologineutral, da LBST kun yder tilskud til teknologier 
fastsat i en teknologiliste til ordningen, pga. hensyn som nævnt ovenfor under princip 
2. Teknologier kan først komme på listen, når Aarhus Universitet har kunnet påvise 
en effekt fra teknologien inden for ordningens formål. 
LBST prøver i samarbejde med Aarhus Universitet fremadrettet at være mere opsø-
gende ift. nye teknologier på markedet, således at nye teknologier kan optages hur-
tigere på listen, end det før har været tilfældet.  

4. 

Helhedstæn-

kende  
 

Ikke relevant 

5. 

Sikrer bruger-

venlig digitalise-

ring  
 

Ikke relevant 

 


