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RETTIGHEDSHAVERENS SAMTYKKEERKLÆRING 

Erklæring afgivet af: 

Navn på rettighedshaver 

CVR-nr./CPR-nr.

Adresse

Postnr. og by

vedrørende: 

Navn på minkvirksomhed

CVR-nr./CPR-nr.

Adresse  

Postnr. og by 

(”Minkvirksomheden”) 

Over for: 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31 

2600 Glostrup 

Rettighedshaverens samtykkeerklæring vedrørende Fødevarestyrelsens udbetaling af for-

skud på erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod 

hold af mink 

I henhold til §§ 1 og 3 i bekendtgørelse nr. 2462 af 10. december 2021 om minkvirksomhedens ansøgning 

om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som 

følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen (acontobekendtgørelsen) 

tildeler og udbetaler Fødevarestyrelsen efter ansøgning forskud på erstatning og kompensation som 

følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink (”Forskud”). 

Det er en forudsætning for tildeling og udbetaling af Forskud, at Minkvirksomheden har opnået sam-

tykke til udbetaling heraf fra alle rettighedshavere med tinglyste rettigheder i Minkvirksomhedens ak-

tiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til virksomheden 

tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed, jf. acontobekendtgørelsens § 4.  

Undertegnede rettighedshaver erklærer over for Fødevarestyrelsen at have tinglyste rettigheder i Mink-

virksomhedens aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel 
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til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed, jf. acontobekendtgø-

relsens § 4, og giver (sæt kryds): 

ELLER 

kr.

Et evt. Samtykkebeløb vil blive udbetalt til Rettighedshaveren i henhold til den prioritetsrækkefølge for 

transporter i Forskud, som fremgår af Skema 2 i Minkvirksomhedens samtykkeerklæring.  

Undertegnede rettighedshaver erklærer over for Fødevarestyrelsen at være indforstået med, at samtyk-

kets gyldighed består uanset om undertegnede rettighedshaver opnår dækning af transport i eventuelt 

Samtykkebeløb.  

Afgivelsen af ovenstående samtykke har ikke nogen betydning for de tinglyste rettigheder, som rettig-

hedshaveren måtte have. Disse tinglyste rettigheder består således fortsat uændret, uanset om der afgi-

ves samtykke eller ej. 

For 

Dato 

Navn: Navn: 

samtykke til tildeling og udbetaling af Forskud.

samtykke til tildeling og udbetaling af Forskud, mod transport i et beløb på
(”Samtykkebeløbet”) af Forskud til Rettighedshaverens NemKonto.
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