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1. Afgifter og gebyrer 

Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1602190 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 50, stk. 2 

1.021 Foderstofvirksom-

hed pr. år 

Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vogn-

mænd), og hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgå-

ende kalenderår overstiger kr. 50.000. 

1602191 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 49 

514 Ansøgning Behandling af ansøgning om registrering eller godkendelse af foder- og 

foderstofvirksomheder. 

1602192 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 50, stk. 1 

1.328 Foderstofvirksom-

hed pr. år 

Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af 

foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr. 50.000. 

1602193 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 50, stk. 1 

129 Foderstofvirksom-

hed pr. år 

Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af 

foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr. 50.000. 

1602195 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 50, stk. 2 

147 Foderstofvirksom-

hed (transportør) 

pr. år 

Afgift for fodertransportører hvis indtægt ved salg eller håndtering af fo-

derstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr. 50.000. 

1602201 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 52, stk. 1 

og stk. 2 samt § 54, stk. 1, 

stk. 2 og stk. 3 

545 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: 

 indgår i virksomhedens produktion af forblandinger. Gælder ikke for 

foder, der eksporteres til tredjelande. 

 indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger. Gælder ikke for 

foderblandinger til fisk og foder, der eksporteres til tredjelande. 

 sælges til slutbruger inden for EU. 

 enten importeres eller indføres fra andet EU-land med henblik på videre-

salg. 

 enten importeres eller indføres fra andet EU-land til brug på egen be-

drift. Gælder også for foder- og forblandinger. 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1602202 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 52, stk. 1 

og 2 samt § 54, stk. 1 

240 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: 

 indgår i virksomhedens produktion af forblandinger og som eksporteres 

til tredjelande. 

 indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger, og som eksporte-

res til tredjelande. Gælder ikke foderblandinger til fisk. 

 eksporteres til tredjelande. 

1602203 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 59, stk. 1 
517,75 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, op-

når en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr. 

1602201). 

1602204 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 59, stk. 1 
228 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, op-

når en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr. 

1602202). 

1602220 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 52, stk. 3 

272 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af 

foderblandinger til fisk. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelan-

de. 

1602221 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 52, stk. 3 

181 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af 

foderblandinger til fisk, og som eksporteres til tredjelande. 

1602222 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 59, stk. 1 

258,40 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, op-

når en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr. 

1602220). 

1602223 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 59, stk. 1 

171,95 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, op-

når en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr. 

1602221). 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1602240 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 53 samt § 

54, stk. 4 

8,38 Fulde 100 kg Mængdeafgift på: 

 produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder ikke for foder, der ekspor-

teres til tredjelande. 

 import eller indførsel fra andet EU-land af fodertilsætningsstoffer med 

henblik på videresalg eller brug på egen bedrift. 

1602241 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 53 

5,41 Fulde 100 kg Mængdeafgift på produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder for foder, 

der eksporteres til tredjelande. 

1602242 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 59, stk. 1 

7,96 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, op-

når en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (va-

renr. 1602240). 

1602243 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 59, stk. 1 

5,14 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, op-

når en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (va-

renr. 1602241). 

1602317 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

533 Påbegyndt time Gebyr for kontrol mv. udført af kontorfunktionærer, laboranter og kontrol-

lører. 

1602318 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

533 Påbegyndt time Gebyr for sagsopfølgning udført afkontorfunktionærer. 

1602319 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

533 Påbegyndt time Gebyr for forberedelse af kontrol udført af kontorfunktionærer. 

1602320 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

1.211 Tilsyn / audit Grundgebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol, herunder 

forberedelse og sagsopfølgning på dette. 

1602321 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

716 Påbegyndt time Gebyr for sagsopfølgning udført af akademiske medarbejdere. 

1602353 Markedsstyret ydelse 400 Antal certifikater Udstedelse af eksportcertifikater  

1602357 Markedsstyret ydelse 533 Påbegyndt time Sagsbehandling af eksportcertifikater, HK 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1602362 Markedsstyret ydelse 533 Påbegyndt time Prøvetagning i forbindelse med udstedelse af eksportcertifikater 

1602363 Markedsstyret ydelse 716 Påbegyndt time Sagsbehandling af eksportcertifikater, AC 

1602364 Markedsstyret ydelse 585 Startgebyr Startgebyr for certifikater og prøvetagning 

1602365 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 50, stk. 3 

996 Foderstofvirksom-

hed (CVR-nr. eller 

CPR-nr.) pr. år 

Afgift for foderstofvirksomheder der ved fodring anvender forblandinger 

eller fodertilsætningsstoffer i ren form (landbrug). 

1603004 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

533 Påbegyndt time Gebyr for kontrol mv. af virksomheder i en foderkæde udført af kontor-

funktionærer, laboranter og kontrollører. 

1603005 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

716 Påbegyndt time Gebyr for forberedelse af kontrol mv. af virksomheder i en foderkæde ud-

ført af akademiske medarbejdere. 

1603006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

533 Påbegyndt time Gebyr for forberedelse af kontrol af virksomheder i en foderkæde udført af 

kontorfunktionærer, laboranter og kontrollører. 

1603007 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

1.211 Tilsyn / audit Grundgebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol, herunder 

forberedelse og sagsopfølgning på dette, af virksomheder i en foderkæde. 

1603008 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 60, stk. 1 

716 Påbegyndt time Gebyr for sagsopfølgning udført af akademiske medarbejdere. Sagsopfølg-

ningen vedr. virksomheder i en foderkæde. 

1605004 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 66, stk. 1 

9.321 Registreret virk-

somhed pr. år 

Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virk-

somheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. 

1605005 Lov om fødevarer § 45, 

stk. 6, jf. Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 66, stk. 1 

746 Anmeldt kosttil-

skud pr. år 

Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virk-

somheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. 

1605006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 65, stk. 1 

682 Registreret virk-

somhed pr. år 

Afgift til delvis finansiering af fødevarekontrollens rejsehold. 



 

 
 

 

 
Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 6 af 20 

Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1605018 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 1, 

nr. 1 

458 Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirk-

somheder på engrosområdet. (Fødevarerejseholdet).  

1605019 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 1, 

nr. 1 

721 Påbegyndt kvarter Gebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder 

på engrosområdet. (Fødevarerejseholdet). 

1605020 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 1, 

nr. 2 

2.563 Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde i 

fødevarevirksomheder på engrosområdet. 

1605021 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 1 

206 Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirk-

somheder på detailområdet. (Fødevarerejseholdet).  

1605022 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 1 

325 Påbegyndt kvarter Gebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder 

på detailområdet. (Fødevarerejseholdet). 

1605023 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 2 

1.155 Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde i 

fødevarevirksomheder på detailområdet. 

1607XXX Bek. nr. 1617 af 

14/12/2017, bilag 1 

Diverse tak-

ster 

Virksomhedstype 

og antal autorisa-

tionsområder 

Gebyrer for kontrol af fisk og fiskevarer i Grønland. 

1608001 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 3, stk. 1 

147 Ton Afgift for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger 

mm. fra tredjelande. 

1608002 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 4 

369 Kontrolbesøg Grundgebyr for grænsekontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og 

levende muslinger mm. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra 

tredjelande. 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1608003 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 4 

552 Påbegyndt kvarter Gebyr for grænsekontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og le-

vende muslinger mm. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tred-

jelande. 

1608004 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 8 

4.785 Kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekviren-

tens forhold. 

1608005 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 3, stk. 2 

37 Ton Afgift for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger 

mm. fra tredjelande, når indførsel sker i container. 

1608006 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 5 

369 Kontrolbesøg Grundgebyr for grænsekontrol ved transit eller omladning af fiskevarer og 

levende muslinger mm. til konsum samt biprodukter heraf og produkter 

fremstillet af disse biprodukter. 

1608007 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 5 

552 Påbegyndt kvarter Gebyr for grænsekontrol ved transit eller omladning af fiskevarer og leven-

de muslinger mm. til konsum samt biprodukter heraf og produkter fremstil-

let af disse biprodukter. 

1609001 Anordning nr. 523, § 53, 

stk. 1 

Faktiske om-

kostninger 

Kontrol Gebyr for kontrol af dyr til og under slagtning på slagterier i Grønland 

1610002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 27, stk. 1 

Faktiske om-

kostninger 

Kontrol Betaling for kontrol af fødevarevirksomheder, der oplagrer eller håndterer 

kød eller produkter heraf, og som er omfattet af temperaturbestemmelser 

eller særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, og hvor den 

fastsatte kontrolfrekvens indebærer, at kontrollen er til stede dagligt eller 

mindst en gang ugentligt  

1611001-

1611260 

Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 26, stk. 1 

Diverse tak-

ster 

Dyreart mv. Tillægsafgifter for kontrol af dyr, som slagtes på mindre slagterier, herun-

der kontrol for trikiner, som faktureres særskilt. 

1611270 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 26, stk. 1 

270 Dag Grundgebyr for kontrol i mindre slagterier og vildtbehandlingsvirksomhe-

der (AM på bedriften). 

1612001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 79 

639 Bevis Gebyr for udstedelse af bevis for uddannelse af personer der beskæftiger 

sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri. 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1613001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 30, stk. 1 

535 Autoriseret/regi-

streret virksomhed 

og offentlig institu-

tion (P-nummer) 

Afgift til dækning af omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kampagne-

kontrol i fødevarevirksomheder. 

1614001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 1 

og stk. 6 

1.541 Kontrolbesøg Grundgebyr ved importkontrol og eksportkontrol via grænsekontrolsted, 

toldoplag, frizone og skibsproviantering. 

1614002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 6 

925 Påbegyndt time Gebyr for importkontrol af direkte landinger af ikke ferske fisk og fiskeva-

rer. 

1614003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 1-4 

767 Påbegyndt kvarter Gebyr for importkontrol og eksportkontrol via grænsekontrolsted, toldop-

lag, frizone og skibsproviantering. 

1614004 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 36 

7.677  kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekviren-

tens forhold. 

1614005 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 7 

223,15 

(30€) 

Parti Minimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter 

mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU. 

1614006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 7 

2.603,44 

(350€) 

Parti Maksimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter 

mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU. 

1614007 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 7 

11,16 

(1,5€) 

Ton Gebyr for importkontrol af animalske produkter mv. bortset fra fisk og fi-

skevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU. 

1614008 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 35, stk. 7 

37,19 

(5€)  

Ton Gebyr for importkontrol af levende dyr fra New Zealand. Gebyret er fastsat 

af EU. 

1614xxx Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 37, stk. 1 

Diverse tak-

ster 

Analyse Gebyr for ekstraordinære laboratorieundersøgelser af særlige produkter og 

dyr eller produkter og dyr fra særlige lande, områder eller virksomheder.  
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1615005 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 28, stk. 1 

Diverse tak-

ster 

Ton Minimumstakster for kontrol af fødevarevirksomheder, som er omfattet af 

bilag IV, afdeling B, kapitlerne II, IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets 

Forordning (EF) Nr. 882/2004 af 29. april 2004. 

1616001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 1 

206 Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol af detailvirksomheder. 

1616002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 2 

1.155 Ekstrakontrol Gebyr for ekstra kontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 

1616003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 1 

325 Påbegyndt kvarters 

tilstedetid i virk-

somheden 

Gebyr for ekstra kontrol af detailvirksomheder. 

1616xxx Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 2, 

nr. 3 

Diverse tak-

ster 

Analyse Gebyr for laboratorieundersøgelser når disse undersøgelser indgår i ekstra-

kontrollen. 

1617001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 33, stk. 2  

1.541 Kontrolbesøg Grundgebyr for særlige undersøgelser eller kontrol af virksomhed eller va-

rer i forbindelse med udstedelse af attester (sundhedscertifikater) og zoo-

sanitære erklæringer til brug ved eksport til tredjelande af fødevarer, her-

under tilsætningsstoffer. Opkræves kun, hvis den pågældende aktivitet 

udføres i tilknytning til et besøg hos rekvirenten. 

1617003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 33, stk. 2 

767 Påbegyndt kvarters 

tilstedetid i virk-

somheden 

Gebyr for særlige undersøgelser eller kontrol af virksomhed eller varer i 

forbindelse med udstedelse af attester (sundhedscertifikater) og zoosani-

tære erklæringer til brug ved eksport til tredjelande af fødevarer, herunder 

tilsætningsstoffer. 

1619001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 25, stk. 2 

458 Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol af engrosvirksomheder. 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1619002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 1, 

nr. 2 

2.563 Ekstrakontrol Gebyr for ekstra kontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 

1619003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 25, stk. 2 

721 Påbegyndt kvarters 

tilstedetid i virk-

somheden 

Gebyr for ekstrakontrol af engrosvirksomheder. 

1619xxx Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34, stk. 1 

nr. 3 

Diverse tak-

ster 

Analyse Gebyr for laboratorieundersøgelser når disse undersøgelser indgår i ekstra-

kontrollen. 

1620003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 40, stk. 1, 

nr. 1 

14,54 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer ved slagtning af 

husdyr, opdrættet vildt eller slagtermæssig behandling af nedlagt vildt.  

1620005 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 40, stk. 1, 

nr. 3 

0,17 1.000 liter Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos virksomhe-

der, der modtager uforarbejdet rå mælk. 

1620006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 40, stk. 1, 

nr. 4 

10,50 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos ægpakkerier 

og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum. 

1620007 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 40, stk. 1, 

nr. 2 

23,29 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer i akvakulturbrug. 

1625001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 39, stk. 1 

345 Kontrolleret 

fangstattest  

Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra 

tredjelande.  

1625002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 39, stk. 2 

214 Kontrolleret 

fangstattest 

Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra lav-

risikolande. 
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Varenummer 
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enhed, kr. 
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1630003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 64, stk. 2 

Forholds-

mæssig for-

deling 

Tilstedetid Gebyr for audit af virksomheder godkendt til eksport af kød og kødvarer til 

USA. Auditenhedens omkostninger fordeles i forhold til det anvendte tids-

forbrug ved den enkelte virksomhed. 

1631XXXA Bek. nr. 18 af 7/1 2016,  

§ 2 

2.605 Certifikat Gebyr for udstedelse af certifikat for godkendelse og syn af isoleret trans-

portmateriel. 

1631XXXA Bek. nr. 18 af 7/1 2016,  

§ 3 

946 Ændring Gebyr for ændring af eksisterende certifikat ved fx ejerskifte eller bort-

komst.  

1631XXXA Bek. nr. 18 af 7/1 2016,  

§ 4 

3.382 Udstedt certifikat  Gebyr for syn og samtidig udstedelse af certifikat. 

1635001 Bek. nr. 888 af 

28/06/2017, § 6, stk. 2 

41.220 Grænseværdi for 

et pesticid 

Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der 

forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. 

1635002 Bek. nr. 888 af 

28/06/2017, § 6, stk. 2 

490.024 Grænseværdi for 

et pesticid 

Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der 

ikke forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. 

1635003 Bek. nr. 888 af 

28/06/2017, § 6, stk. 3 

18.982 Grænseværdi for 

et pesticid 

Gebyr for ansøgning om grænseværdier for det samme pesticid i mere end 

én fødevare.  

1635004 Bek. nr. 888 af 

28/06/2017, § 6, stk. 4 

991 Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættel-

se, når arbejdet har videnskabelig karakter. 

1635005 Bek. nr. 888 af 

28/06/2017, § 6, stk. 4 

546 Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænse-

værdifastsættelse, når arbejdet har administrativ karakter. 

1635020 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 1, 

nr. 1  

12.400 Anmeldelse Gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse til tilsætning af næ-

ringsstoffer til fødevarer. 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 1, 

nr. 2 

3.600 Anmeldelse af 

produkt/variant 

Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der for-

handles under forskellige navne. Gebyret er for det andet og følgende pro-

dukter. 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 1, 

nr. 2 

12.400 Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der for-

handles under forskellige navne. Gebyret er for det første produkt. 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 2, 

nr. 1 

31.200 Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof. 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 2, 

nr. 2 

13.900 Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof, der er vurderet af JECFA eller 

SCF/EFSA. 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 2. 

nr. 3 

2.700 Forlængelse Gebyr for forlængelse af tilladelse til anvendelse af et næringsstof. 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 3 

2.500 Anmodning Gebyr for anmodning om godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr.  

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 5 

Faktiske om-

kostninger 

dog max 

150.000 kr. 

Sag Gebyr for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser. Gebyret be-

regnes ud fra de faktiske omkostninger ved behandling af sagen. 

1635XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 5 

10.000 Sag Gebyret er depositum for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredien-

ser. 

1635006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 4, 

nr. 1 

21.200 Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym. 

1635007 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 4, 

nr. 2 

9.500 Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor der ikke kræves fremlæggelse af 

toksikologiske undersøgelser. 
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Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1635008 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 4, 

nr. 3 

11.600 Godkendelse Gebyrfor godkendelse af et enzym, hvor der kræves fremlæggelse af toksi-

kologiske undersøgelser. 

1635009 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 4, 

nr. 4 

4.500 Godkendelse Gebyr for godkendelse af ændret anvendelse af et enzym. 

1635010 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 4, 

nr. 5 

4.500 Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor produktionsmetoden er ændret, 

men den mikrobielle udgangsorganisme ikke er ændret. 

1635015 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 6 

8.700 Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pat-

tespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der kræver toksikologisk vur-

dering. 

1635016 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 42, stk. 6 

3.300 Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pat-

tespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der ikke kræver toksikologisk 

vurdering. 

1636001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 43, stk. 1 

755 Time (opgøres pr. 

påbegyndt kvarter) 

Gebyr for sagsbehandling af anmodning om forhåndsgodkendelse af føde-

varevirksomheder. 

1636002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 43, stk. 2 

Faktiske om-

kostninger 

Sag Gebyr for at indhente nødvendig udtalelse, vurdering el. lign fra ekstern 

ekspertise 

1637001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 44, stk. 1 

566 Transport t/r Transportgebyr for vejledningsmøde, som afholdes uden for Fødevaresty-

relsens lokalitet. 

1637002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 44, stk. 1 

755 Time (opgøres pr. 

påbegyndt kvarter) 

Gebyr for rekvireret vejledning af fødevarevirksomheder. 
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Varenummer 
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Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1640001 

1640040 

Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, §§ 8, 23 

576 Kontrolbesøg  Grundgebyr for autorisation, godkendelse, registrering, attestering, tilsyn 

eller kontrol mv. i forbindelse med levende dyr, landbrugsbedrifter med 

animalsk produktion og animalske non-food produkter herunder biproduk-

ter. 

1640006 

1640041 

Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, §§ 8, 23 

793 Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kontrollen mv. Hvis den pågælden-

de kontrol mv. udføres på Fødevarestyrelsens hjemsted, betales ikke 

grundgebyr. 

1640005 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 20 

23,36 Selskabsdyrpas Gebyr for tilsendelse af blanke selskabsdyrpas. 

1640020 Bek. nr. 1352 af 

29/12/2017, § 33, stk. 1 

Faktiske om-

kostninger 

Sag Gebyr for foranstaltninger, der iværksættes i forbindelse med mistanke om 

ulovlig behandling eller om manglende overholdelse af reglerne om anven-

delse af lægemidler til dyr, og som fører til påvisning af utilladelige restkon-

centrationer eller ikke tilladte stoffer. 

1640021 Bek. nr. 1352 af 

29/12/2017, § 33, stk. 2 

Faktiske om-

kostninger 

Sag Gebyr for udtagning og analyse af prøver med henblik på undersøgelse for 

restkoncentrationer. 

1642001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 9, stk. 1 

409 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i ek-

sportisolationsstalde. 

1642002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 9, stk. 1 

258 Påbegyndt kvarter  Gebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportiso-

lationsstalde. 

1642009 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 11, stk. 1  

1.081 Aflysning/om-

lægning 

Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol. 

1643001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 10, stk. 1 

407 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direk-

te fra en besætning. 

1643002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 10, stk. 1 

327 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra 

en besætning. 
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1643003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 10, stk. 3  

481 Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gen-

nemføres online under kontrolbesøget. 

1643004 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 10, stk. 3 

962 Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gen-

nemføres online under kontrolbesøget, og når operatøren i forbindelse 

med eksport ikke inden for fristen på 4 arbejdsdage før udførslen har frem-

sendt fornødne oplysninger til Fødevarestyrelsen. 

1643009 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 11, stk. 2  

1.078 Aflysning/om-

lægning 

Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol. 

1644XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 21, stk. 1, 

nr. 1 

163 Besætning pr. år Gebyr for mælkeproducerende enheder der benytter kvalitetsrådgivning 

hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer. 

1644XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 21, stk. 1, 

nr. 2 

901 Besætning pr. år Gebyr for mælkeproducerende enheder der ikke benytter kvalitetsrådgiv-

ning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer. 

1645001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 23, stk. 1, 

nr. 1 

391 Kontrolbesøg  Grundgebyr for ekstrakontrol ved autorisation, godkendelse, registrering, 

attestering, tilsyn eller kontrol mv. i forbindelse med levende dyr, land-

brugsbedrifter med animalsk produktion og animalske non-food produkter 

herunder biprodukter. 

1645002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 23, stk. 1, 

nr. 2 

2.193 Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 

Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om 

hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af 

EU-regler inden for området. 

1645003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 23, stk. 1, 

nr. 1 

539 Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med ekstrakontrol.  
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Varenummer 
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Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1645004 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017 § 23, stk. 1, 

nr. 3 

2.193 Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol af fx dokumentation, som udføres 

uden et kontrolbesøg som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller 

en indskærpelse.  

1645005 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 23, stk. 3, 

nr. 2 og 3 

3.076 Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde 

eller administrativ ekstrakontrol med kontrolbesøg.  

Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slag-

tesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige 

søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om 

hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, 

lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i 

medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 

1645006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 23, stk. 3, 

nr. 2 og 3 

3.076 Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx doku999999mentation, 

som udføres uden et kontrolbesøg) som opfølgning på en anmærkning. 

Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slag-

tesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige 

søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om 

hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, 

lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i 

medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 

1645XXX Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 23, stk. 1, 

nr. 5 

Diverse tak-

ster 

Analyse Gebyr for laboratorieundersøgelser når disse undersøgelser indgår i ekstra-

kontrollen. 

1645007 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 25 stk. 2, jf. 

§ 23, stk. 1, nr. 5 

458 Kontrolbesøg  Grundgebyr for ekstrakontrol ved autorisation, godkendelse, registrering, 

attestering, tilsyn eller kontrol mv. i forbindelse med levende dyr, land-

brugsbedrifter med animalsk produktion og animalske non-food produkter 

herunder biprodukter.  

Gælder for kontrol som udføres af Fødevarestyrelsens rejsehold med speci-

ale i efterforskning og regnskabskontrol. 
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Varenummer 
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Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1645008 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 34 stk. 1, 

nr. 2, jf. § 23, stk. 1, nr. 5 

2.563 Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde, 

som udføres af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning 

og regnskabskontrol 

Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om 

hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af 

EU-regler inden for området. 

1645009 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 25 stk. 2, jf. 

§ 23, stk. 1, nr. 5 

721 Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med ekstrakontrol, som udføres af Fø-

devarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskon-

trol. 

1645010 Bek. nr. 1352 af 

29/12/2017, § 33, stk. 1 

Faktiske om-

kostninger 

Sag Gebyr for foranstaltninger, der iværksættes i forbindelse med mistanke om 

ulovlig behandling eller om manglende overholdelse af reglerne om anven-

delse af lægemidler til dyr, og som fører til påvisning af utilladelige restkon-

centrationer eller ikke tilladte stoffer. 

1645011 Bek. nr. 1352 af 

29/12/2017, § 33, stk. 2 

Faktiske om-

kostninger 

Sag Gebyr for udtagning og analyse af prøver med henblik på undersøgelse for 

restkoncentrationer. 

1646001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 9, stk. 3 

4.050 Første 2 timer Gebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportiso-

lationsstalde samt transport, som påbegyndes uden for normal arbejdstid. 

1646002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 9, stk. 3 

506 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportiso-

lationsstalde, som påbegyndes uden for normal arbejdstid. 

1646003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 11, stk. 3  

4.050 Aflysning Gebyr for aflysning af en rekvireret kontrol 

1647001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 10, stk. 2 

4.050 Første 2 timer Grundgebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direk-

te fra en besætning, som påbegyndes uden for normal arbejdstid. 

1647002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 10, stk. 2 

506 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra 

en besætning, som påbegyndes uden for normal arbejdstid. 
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1647003 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 11, stk. 3  

4.050 Aflysning Gebyr for aflysning af en rekvireret kontrol. 

1648001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 16 

136 Dyr Gebyr for attestation i forbindelse med privates rejser med hund, kat eller 

andet selskabsdyr til andre lande. 

1650XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 19, stk. 1 

14,55 Årsdyr pr. år Gebyr for registrering af kvæg i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 

1650XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 19, stk. 2 

352,04 Besætning pr. år Gebyr for registrering af får og geder i det Centrale HusdyrbrugsRegister 

(CHR). 

1650XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 19, stk. 3 

240,48 Besætning pr. år Afgift for registrering og kontrol af flytning af svin mv. 

1650XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 19, stk. 3 

3,41 Svin Gebyr for kontrol af flytning af svin mv. 

1651XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 80 

Diverse tak-

ster (18) 

Dokument Udstedelse af identifikationsdokumenter for uregistrerede heste (hestepas) 

herunder duplikat og erstatningspas samt registrering af ejerskifte. 

1653001 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 21 a 

2.830 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol med erhvervsmæssig handel med og opdræt af 

hunde samt hundepensioner og hundeinternater. 

1653002 Bek. nr. 1618 af 

14/12/2017, § 21 a 

216 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol med erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde 

samt hundepensioner og hundeinternater. 

1656XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 15, stk. 1 

354 Besætning på 

mindst 10 dyr pr. 

år 

Gebyr for kontrol af antibiotikaforbruget i svinebesætninger. 

1656001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 15, stk. 2 

4.328 Påbud Gebyr for udstedelse af påbud (gult kort) vedr. antibiotikaforbrug i svinebe-

sætninger. 

1656002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 15, stk. 3 

2.282 Kontrol Gebyr for opfølgende kontrol i forbindelse med påbud udsted i relation til 

gult kort, antibiotika. 
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1662001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 22, stk. 3 

772 Leverance og hus Gebyr for tilsyn med slagtekyllinger til slagterier i Danmark. 

1665001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 12, stk. 1 

2.496 Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 10 i transport-

forordningen. 

1665002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 12, stk. 2 

3.454 Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 11 i transport-

forordningen. 

1667004 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 13, stk. 1 

og § 14, stk. 1 

77 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en førstegangslogbog fra en transport-

virksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 

1667006 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 13, stk. 1 

42 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksom-

hed, der er autoriseret i Danmark. 

1667007 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 14, stk. 1 

25 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksom-

hed, der er autoriseret i et andet EU-medlemsland. 

1668007 Bek. nr. 1591 af 

11/12/2015, § 17, stk. 2 

729 Hus hos slagtekyl-

lingeproducent 

Gebyr for registrering af anmeldelsen af forøget belægningsgrad. 

1668XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 22, stk. 1 

1.789 Besætningsejer pr. 

år 

Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på over 40 dyr, 

for fjerkræ dog 2.000 dyr. 

1668XXXC Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 22, stk. 2 

647 Besætningsejer pr. 

år 

Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på mindst 10, 

men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. 

1669001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 75, stk. 1 

2.838 Tilladelse Gebyr for udstedelse af tilladelse til anvendelse af hvirveldyr og blæksprut-

ter til forsøg. 

1669002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 75, stk. 2 

568 Efterfølgende på-

begyndte år 

Årligt gebyr for opretholdelse af ovennævnte tilladelse. 

1669XXXB Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 76, stk. 1 

2.838 Ændring Gebyr for ændring i et af 6 specifikke punkter i den oprindelige tilladelse til 

dyreforsøg. 



 

 
 

 

 
Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 20 af 20 

Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1670001 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 68 

112 Certifikat/attest Gebyr for udstedelse af eksportcertifikat eller -attest, herunder præ-

eksportcertifikater mv. 

1670002 Bek. nr. 1762 af 

29/12/2017, § 68 

882 Time Gebyr for bistand til løsning af særlige problemer i forbindelse med eksport 

af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood-produkter. 

A Faktureres af Teknologisk Institut (ATP-Materielkontrollen) 
B Der er ikke oprettet et varekort og –nummer for varen i Navision Stat 
C Faktureres af SEGES 
 
 
 
 

2. Varer og tjenesteydelser 

Varenummer 

(se faktura) 

Lovhjemmel Takst pr. 

enhed, kr. 

Enhed Forklaring 

1552044 Regler for indtægtsdæk-

ket virksomhed, jf. Bud-

getvejledningen 

795 Vaccination Rabiesvaccination af selskabsdyr. Vaccinationen skal attesteres i et EU-pas. 

1552045 Regler for indtægtsdæk-

ket virksomhed, jf. Bud-

getvejledningen 

460 EU-pas Udstedelse af EU-pas for selskabsdyr 

1552046 Regler for indtægtsdæk-

ket virksomhed, jf. Bud-

getvejledningen 

260 Chipning Mærkning og registrering af selskabsdyr ved injektion af elektronisk chip 

 


