
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSER 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om betaling for opgaver forbundet med sortslisteoptagelse, 

plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Bekendtgørelsen regulerer opkrævning af gebyrer for optagelse af sorter på sortsliste, for 

plantenyhedsbeskyttelse samt certificering af partier af sædekorn og frø. 

 

Afgørelse om optagelse på sortsliste og afgørelse om certificering af partier af frø og korn delegeres med den 

kommende ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. til Plantenyhedsnævnet. 

Dette udmøntes i de materielle bekendtgørelser på området (sædekorn-, markfrø-, grønsagsfrø- og 

sortslistebekendtgørelserne). Hidtil har opgaverne været delegeret til TystofteFonden. 

Plantenyhedsbeskyttelse gives allerede i dag af Plantenyhedsnævnet. TystofteFonden opkræver i dag 

gebyrerne, hvilket fonden også skal fremadrettet. 

  

Bekendtgørelsen ændres, idet der i de materielle bekendtgørelser indføres en sondring mellem de opgaver, 

der er tildelegeret og har karakter af pligtmæssige ydelser, og hvor betaling derfor skal opkræves som gebyrer, 

og de opgaver, der udføres på frie markedsvilkår, og hvor betaling dermed kan opkræves efter fri prisdannelse. 

Det sidste følger af, at private aktører fremadrettet kan blive udpeget af Landbrugsstyrelsen til at udføre 

afprøvningsaktiviteter, avlskontrol og officiel prøvetagning. Den del af opgaverne skal være underlagt fri 

prisdannelse og ikke gebyr, hvorfor de slettes af bekendtgørelsen. 

 

Administrative konsekvenser: 

Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at der ikke er nogen nye administrative konsekvenser forbundet med 

ændringen af bekendtgørelsen. 

 

Der ændres ikke i den måde hvorpå virksomhederne nu skal henvende sig til Plantenyhedsnævnet for at søge 

om sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse eller certificering. 

 

Skatter, afgifter mv.: 

I den eksisterende bekendtgørelse er en lang række gebyrer, der relaterer sig til opgaver forbundet med 

sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering. 

 

Gebyrerne fastsat i bekendtgørelsens bilag 1 vedrører sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse. Her 

udgår gebyrerne til afprøvning, fordi disse fremadrettet bliver underlagt det frie marked via 

udpegningsordningen. 

 

Samtidig ændres i strukturen for og sammensætningen af gebyret, hvorfor der fastsættes et gebyr på 500 kr. 

for hhv. anmeldelse og vedligeholdelse. 

 

Gebyrerne fastsat i bekendtgørelsen bilag 2 vedrører opgaver forbundet med certificering. Her udgår alle de 

opgaver, der fremadrettet skal varetages af udpegede virksomheder. 

 

Også her ændres strukturen for og sammensætningen af gebyret, hvorfor der kan ses store forskelle i 

størrelsen i dag og fremadrettet.  

  

Ændringen af gebyrerne har været forelagt ØU i forbindelse med den sidste ændring af gebyrbekendtgørelsen, 

hvor samtlige ydelser blev fastsat som gebyrer. Det har aldrig været meningen, at samtlige ydelser skulle være 

gebyrbelagt, hvorfor man allerede ved den forrige ændring redegjorde for nærværende ændringer. Grunden 

til at det har været nødvendigt at lave to ændringer, er fordi der manglede lovhjemmel til at udmønte den 

model, der skulle være den varige løsning. Den lovhjemmel får vi med ændringsloven. 

 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 



Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ikke kvalificeret yderligere idet der er tale 
om gebyrer, der er godkendt af ØU. 

Ikke kvalificeret yderligere idet der er tale 
om gebyrer, der er godkendt af ØU. 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen ændringer Ingen ændringer 

 

 
Præhøringssvar vedrørende Bekendtgørelse om betaling for opgaver forbundet med sortslisteoptagelse, 

plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale 

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i præhøring. OBR har 

følgende bemærkninger til udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt til principperne for agil 

erhvervsrettet regulering. OBR minder om, at udkastet sendes direkte til letbyrder@erst.dk i forbindelse med den offentlige 

høring. Ændres udkastet, kan nedenstående bemærkninger 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:  

Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete 

ændringer i udkastet. OBR har ingen bemærkninger til denne vurdering.  

 

mailto:letbyrder@erst.dk

