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Ansøgningsprocedure og behandlingstid 

Dyreforsøgstilsynet har som udgangspunkt 40 arbejdsdage til at besvare en ansøgning om dyreforsøg, 

når en fyldestgørende ansøgning er modtaget. 

Umiddelbart efter indsendelse af en ansøgning vil man modtage en e-mail med bekræftelse på modtagel-

se i Dyreforsøgstilsynet. Det vil af e-mailen fremgå, at man vil modtage svar senest 40 arbejdsdage sene-

re. Det forudsætter dog, at ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger. 

Dyreforsøgstilsynet vil hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen gennemgå den og vurdere, om 

den er korrekt udfyldt og indeholder alle nødvendige informationer. Vurderes det, at der er mangler kon-

taktes ansøgeren hurtigst muligt om dette og bliver bedt om at revidere ansøgningen. Samtidigt sættes 

ansøgningen på ”kladde” i det elektroniske ansøgningssystem. Når ansøgningen er revideret og indsendt 

på ny, modtager ansøgeren igen den ovennævnte e-mail og fristen på de 40 arbejdsdage begynder forfra. 

Når Dyreforsøgstilsynet vurderer, at en ansøgning er korrekt udfyldt og indeholder de nødvendige op-

lysninger er det Rådet for Dyreforsøg, der på sine møder, træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt 

der kan udstedes tilladelse. Vurderer Rådet, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles pga. manglende 

oplysninger, vil ansøgeren hurtigst muligt blive kontaktet og bedt om at revidere sin ansøgning. 

Er det efter revision muligt for Dyreforsøgstilsynet at vurdere de indkomne nye oplysninger og godken-

de ansøgningen, uden at den på ny skal forelægges det samlede Råd, har tilsynet mulighed for at forlæn-

ge fristen for en afgørelse med højst 15 dage. Hvis det vurderes, at ansøgningen igen skal forelægges det 

samlede råd på et møde træder den ovennævnte procedure i kraft, og de 40 arbejdsdages frist vil tage 

udgangspunkt i modtagelse af den endelige ansøgning, som Rådet kan genbehandle. 

Behandlingstiden for udvidelsesansøgninger (herunder overdragelsesansøgninger), avlsansøgninger og 

ansøgning om opdræt er som for andre ansøgninger til Dyreforsøgstilsynet 40 arbejdsdage. Da disse an-

søgninger som udgangspunkt behandles administrativt i sekretariatet og ikke skal på rådsmøde, vil be-

handlingstiden dog ofte være kortere. 

 


