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Til høringsparterne (ikke-ministerielle) 

 

 

 

 

J.nr. 2022-24-31-00351 

Ref. ANFL 

Dato: 05-05-2022 

Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m.  (betalings-

bekendtgørelsen) 

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-

gørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m. i høring.  

Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte li-

ste. 

Med henblik på at sikre balance mellem indtægter og udgifter, jf. Finansministeriets 

budgetvejledning, foreslås taksterne på en række gebyrordninger justeret.  

Taksterne i § 9 (samlesteder og karantænefaciliteter), § 10 (udførsel af levende dyr), § 

11 (aflysningsgebyr ved eksport af dyr, § 17 (attesteringer ved privates rejse med sel-

skabsdyr), § 25 og § 38. Det er alle gebyrer, foreslås hævet. § 27 ordinær kontrol i en-

gros hæves også.  

Taksterne i § 13 (autorisation af transportører), § 20 (registrering af kvæg, får og ge-

der samt svin) og § 46 (anmeldelse af tilsætning og godkendelse af næringsstoffer, 

godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr m.v., godkendelse af enzymer, god-

kendelse af novel food (nye fødevarer) samt godkendelse af desinfektionsmidler, pat-

tedypningsmiddel, pattespraymiddel eller midler til yverhygiejne), foreslås reduceret.      

Herudover er gebyret for administrativ opfølgende kontrol på veterinærområdet, § 

25, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, nr. 3, omlagt fra et fast gebyr til en takst pr. kvarters tidsfor-

brug. Omlægningen indebærer, at der opkræves en totaltidstakst pr. påbegyndt kvar-

ter. Ændringen vil betyde, at den enkelte virksomhed i højere grad opkræves en ge-

byrbetaling, der afspejler ressourceforbruget i den konkrete sag. 

I § 25 og § 38 er det præciseret, at gebyret ved opfølgende kontrol til dækning af eks-

tra sagsbehandlingsomkostninger efter konstateret overtrædelse kun betales ved den 

første ekstrakontrol i de tilfælde, hvor overtrædelse udløser flere opfølgende kontrol-

besøg. 

Overskriften til § 30 præciseres. Der foretages ingen indholdsmæssig ændring. 

I § 69 præciseres, at afgiften til dækning af delvis finansiering af Fødevarestyrelsens 

rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol opkræves baseret på 
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CVR-registrets produktionsenhedsnumre (P-numre). En virksomhed kendetegnes 

ved et CVR-nummer med et eller flere tilknyttede P-numre, eller ved et CPR-num-

mer, hvis den ikke er momsregistreret. 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til ud-

kastet senest den 3. juni 2022.   

Bemærkningerne bedes sendt til 245@fvst.dk med kopi til anfl@fvst.dk med angi-

velse af journalnummer.       

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse.  

Opgørelse af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet 

Fødevarestyrelsen estimerer, at de forslåede ændringer samlet set og alt andet lige vil 

medføre en forøget gebyrbetaling på ca. 4,2 mio. kr.   

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke 

findes at være relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da reguleringen ikke vur-

deres at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale 

teknologier og digitale forretningsmodeller. 

Endvidere vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar 

lovgivning er fulgt. 

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022. Takstnedsættelsen, 

for så vidt angår § 20 registrering af kvæg m.v., anvendes dog fra 1. januar 2022.   

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Fødevarestyrelsen på 

mail til 245@fvst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anette Flensborg 

Chefkonsulent 
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