
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSER 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udpegning til at udføre visse afprøvningsopgaver vedrørende 

plantenyhedsbeskyttelse, sortslisteoptagelse og certificering af planteformeringsmateriale samt til at udføre 

officiel avlskontrol og officiel prøvetagning (udpegningsbekendtgørelsen) 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Bekendtgørelsen er ny. 

 

Bekendtgørelsen udstedes som et led i udmøntningen af den kommende ændring af lov om plantenyheder og 

lov om planter og plantesundhed m.v. 

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om udpegning af private juridiske aktører til at udføre visse opgaver 

vedrørende tekniske afprøvninger, officiel prøvetagning og officiel avlskontrol. 

 

De aktører, der ønsker at blive udpeget til at udføre opgaverne skal indsende en ansøgning til 

Landbrugsstyrelsen. 

 

Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at der vil være tale om meget få aktører, der vil ansøge om at blive 

udpeget. Landbrugsstyrelsen forventer kun 1-3 ansøgninger. 

 

Der er ikke udarbejdet et fast ansøgningsskema, men bekendtgørelsen stiller krav til ansøgningens indhold. 

Det er styrelsens vurdering, at det vil tage en aktør 5-10 timer at udarbejde og indsende en ansøgning. 

 

Det er derfor styrelsens vurdering, at de administrative omkostninger for aktørerne, hvis der regnes med 3 

aktører, maximalt vil være 10 timer x 305 kr./time x 3 aktører = 9.150 kr. 

 

Ansøgning om udpegning skal kun fremsendes én gang. 

 

Herudover vil aktørerne være underlagt tilsyn fra styrelsen. Det er styrelsens vurdering, at et sådant tilsyn kan 

udføres på én arbejdsdag (7 timer). De administrative omkostninger forbundet hermed vil derfor være maximalt 

15 timer x 305 kr./time x 3 aktører = 13.725 kr.  

 

Tilsyn udføres årligt. 

 

Som det sidste stiller bekendtgørelsen krav om, at aktørerne skal sende forskellige oplysninger til 

Plantenyhedsnævnet og TystofteFonden. Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at fremsendelsen af disse 

oplysninger vil tage aktørerne ca. 10 minutter. Landbrugsstyrelsen har ikke tal på, hvor mange gange 

aktørerne skal fremsende oplysninger til Plantenyhedsnævnet eller TystofteFonden, men idet der højest 

forventes 3 aktører, er det styrelsens vurdering, at de samlede administrative omkostninger vil være væsentligt 

under 4 mio. kr. 

 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser: 

Bekendtgørelsen stiller krav om at aktørerne for at blive udpeget, skal være i besiddelse af akkrediteringer fra 

CPVO og ISTA. 

 

Hvis ikke aktørerne allerede er i besiddelse af disse akkrediteringer, vil der være omkostninger forbundet med 

opnåelsen af sådanne. 

 

Landbrugsstyrelsen har ikke oplysninger om de præcise omkostninger, men det er styrelsens klare vurdering, 

at omkostningerne ligger væsentligt under 10 mio. kr. 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 



Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen 

 

Omkostninger til opnåelse af 
akkrediteringer fra CPVO og ISTA. 
Vurderes at være væsentligt under 10 
mio. kr. 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen  Omstillingsbyrder: > 10.000 kr. 

Løbende byrder: > 15.000 kr. Hertil 
omkostninger til fremsendelse af 
oplysninger, som vurderes at være 
væsentligt under 4. mio. kr. 

 

 
Præhøringssvar vedrørende bekendtgørelse om udpegning til at udføre visse afprøvningsopgaver 

vedrørende plantenyhedsbeskyttelse, sortslisteoptagelse og certificering af planteformeringsmateriale 

samt til at udføre officiel avlskontrol og officiel prøvetagning (udpegningsbekendtgørelsen) 

 

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

præhøring.  

 

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt 

bemærkninger til Landbrugsstyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. Ændres 

udkastet, kan nedenstående vurdering og bemærkninger ikke bruges i forbindelse med den offentlige 

høring. 

 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

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

konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

 
 


