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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om ordning om ydelse af 

tilskud til frugt og grønt til elever i undervisningsinstitutioner og til mælk og visse 

mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud m.v. 

(Skoleordningen for frugt, grønt og mælk)  

 

Ordningens indhold 

Ordningens formål er at fremme børn og unges forbrug af mælk og mejeriprodukter, samt frugt og grøntsager 

på det tidspunkt, hvor deres kostvaner dannes. Derfor yder EU tilskud til uddeling af frugt og grønt, mælk og 

mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner. 

I forhold til den erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering opgøres herunder alene byrder for de private 

ansøgere og leverandører. De (kommunale)folkeskoler, som udgør størstedelen af ansøgerne til ordningen, 

medtages ikke i beregningen.  

Bekendtgørelsen sammenskriver to tidligere bekendtgørelser, hhv. bekendtgørelsen om skolefrugt- og 

grøntordningen, samt bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i 

undervisningsinstitutioner og dagtilbud. 

Administrative konsekvenser 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  

 

NaturErhvervstyrelsen vurderer følgende for de administrative konsekvenser: 

 
Frugt og grønt: 

I forhold til 2016/2017 forventes der i 2017/2018 færre enkeltansøgninger, da ordningen er ændret, således at 

skolerne har incitament til at søge via leverandør. Dermed forventes antallet af privatskoler, der søger 

individuelt, at falde fra 223 til 110, mens antallet af leverandører, der søger, forventes at stige fra 6 til 8. 

Der er 1 årlig tilsagnsansøgning, hvor leverandørerne vurderes at skulle bruge 28 timer på en ansøgning, mens 

privatskolerne skal bruge 1 time. Det samlede tidsforbrug på tilsagnsansøgningerne forventes dermed at være i 

alt 334 timer, hvilket er 57 timer mindre end skoleåret 2016/2017. 

Justeringstilsagn er fjernet for ordningen, hvilket betyder en lettelse på 3 timer i alt. 

Antallet af udbetalingsansøgninger er reduceret fra 3 til 2 gange årligt, og der er yderligere administrative 

lettelser, således at den totale besparelse for erhvervet er 2.780 timer i forbindelse med 

udbetalingsanmodningen. 

I alt forventes der at være en lettelse af de administrative konsekvenser for erhvervet ift. tilskud til frugt og 

grønt på 2.840 timer. 
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Skolemælk: 

I forhold til 2016/2017 forventes der i 2017/2018 færre ansøgninger, som følge af den generelle tendens. 

Dermed forventes antallet af privatskoler, der søger individuelt, at falde fra 105 til 100, mens antallet af 

leverandører, der søger, forventes at forblive på 4. 

Der er ingen ændringer ift. tilsagnsansøgning. Antallet af produktkategorier er reduceret, og der er fjernet krav 

om kvittering fra skolerne hos leverandøren. Dette fører til en lettelse af de administrative byrder på 158 timer. 

Samlede administrative konsekvenser for Skoleordning for frugt, grønt og mælk: 

Samlet for begge ordninger forventes der at være en lettelse af de administrative konsekvenser på i alt 2.998 

timer. 

Der anvendes en timesats fra LONS20 fra Danmarks Statistik for almindeligt kontor- og sekretærarbejde for 

fastlønnede, indenfor virksomheder og organisationer. Hermed bliver timesatsen 275,74 kr. hertil lægges 25 pct. 

i overhead, så den samlede timesats er 344,68 kr. Denne sats anvendes for både leverandører og privatskoler. 

Der forventes dermed en lettelse af de samlede administrative konsekvenser for Skoleordningen for frugt, grønt 

og mælk på 1,03 mio.kr. 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Tilskuddet til begge delordninger finansieres fuldt ud af EU-midler. Det samlede støttebeløb er hhv. ca. 13,47 

mio. kr. til frugt og grønt og 11,10 mio. kr. til mælk. Det forventede samlede udbetalte støttebeløb er dermed 

24,57 mio.kr. 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Der vurderes ikke at være forpligtelser, der påvirker de erhvervsøkonomiske konsekvenser, og derfor skønnes 

det ikke, at der er øvrige relevante efterlevelseskonsekvenser for ordningen. 

Adfærdsvirkninger 

Der gives tilskud til frugt og grønt uddelt til børn i undervisningsinstitutioner fra 0. – 10 klasses niveau. 

Derudover gives der også tilskud til ledsageforanstaltninger. Det er tiltag, der fremmer elevernes viden om 

ernæring, sundhed sat i relation til frugt og grønt.  

Der gives tilskud til mælk og mejeriprodukter uddelt til børn i daginstitutioner og undervisningsinstitutioner fra 

0. – 10 klasses niveau. 

BNP 

Ordningen vurderes ikke at have samfundsøkonomiske konsekvenser, da ordningen er 100 pct. EU finansieret 

Afledte effekter 

Det vurderes, at der ikke vil være afledte effekter på samfundsniveau af ordningen. 

 

 


