24. maj 2017

Herved udsendes i høring ny betalingsbekendtgørelse fra Fødevarestyrelsen.
Udkastet indeholder i forskelligt omfang ændringer af næsten alle de omfattede
takster. Opkrævning af gebyrer for kødkontrol på store og mindre slagterier samt
enkelte andre ordninger er ikke omfattet af nedenstående ændringer. Det
forventes, at de nye takster kan træde i kraft 1. juli 2017.
Det bemærkes, at visse af Fødevarestyrelsens takster fremgår af love, inkl.
finansloven og at disse takster også fremgår af betalingsbekendtgørelsen, men de
er dog ikke omfattet af denne høring. Der lægges op til, at disse takster reguleres
på finansloven for 2018.
Baggrunden for de ændrede takster er følgende:
1. Bringe fordeling af Fødevarestyrelsens fællesomkostninger i fuld
overensstemmelse med den statslig vejledning
I forbindelse med en analyse af Fødevarestyrelsens økonomi foretaget af et
konsulentfirma er det konstateret, at fordelingen af fællesomkostninger
(dvs. såkaldte overheadomkostninger som HR, IT og ledelse m.m.) mellem
bevillingsfinansierede og gebyrfinansierede aktiviteter i styrelsen ikke
fuldt ud er i overensstemmelse med Budgetvejledningens retningslinjer
om fuld omkostningsfordeling på en sådan måde, at det gebyrfinansierede
område hidtil har båret en for lille andel af fællesomkostningerne, hvilket
skal korrigeres.
2. Opretning af strukturel ubalance på visse gebyrordninger.
Der er konstateret et strukturelt underskud på de fire gebyrordninger
vedrørende henholdsvis fødevarekontrol, ordinær veterinærkontrol,
kontrol ved samlesteder og kontrol ved eksport af levende dyr direkte fra
besætninger. Disse strukturelle ubalancer eksisterer også efter
gennemførte og kommende effektiviseringer i Fødevarestyrelsen.
Taksterne for disse ordninger opjusteres derfor med henblik på at opnå
langsigtet balance på de pågældende områder. Det kan oplyses, at det
akkumulerede underskud ultimo 1. juli 2017 på de pågældende
gebyrordninger afskrives, og i de nye takster er således ikke indregnet det
historiske underskud.
På logbogskontrol i forbindelse langvarige transporter af levende dyr, jf.
punkt 5, har gebyret siden 1. januar 2016 været midlertidigt forhøjet primært for at inddække et akkumuleret underskud. Underskuddet er nu
afviklet, hvorfor taksterne nedjusteres med henblik på at opnå langsigtet
balance på det pågældende område.
På gebyrordningerne for CHR og restkoncentrationer har taksterne vist sig
at være for høje og der har i de senere år været opkrævet en mindre takst,
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end den som har fremgået af bekendtgørelsen. Taksterne reduceres nu
med henblik på de nye takster vil modsvare omkostningerne.
3. Differentiering af taksterne på gebyrordningen ”Fødevarekontrol”.
Efter en analyse af gebyrordningen ”Fødevarekontrol” er det vurderet, at
forskellene på omkostningsstrukturen på området tilsiger en
differentiering, således at de enkelte takster bliver mere omkostningsægte.
Gebyrordningen opdeles derfor med særskilt takstkalkulation for følgende
fire områder: Kampagnekontrol, engroskontrol, opfølgende detailkontrol
samt grænsekontrol og plombering/certificering. Dette indebærer stigning
for visse områder og fald for andre områder.
4. Indregning af effektiviseringer
I den nævnte analyse blev identificeret en række
effektiviseringspotentialer. Bl.a. på den baggrund har styrelsen udmøntet
en række effektiviseringer på gebyrbelagte ydelser fra 2017 og der er
yderligere effektiviseringer fra 2018. Disse effektiviseringer er indregnet i
taksterne. Det bemærkes, at der allerede i taksterne, som trådte i kraft 1.
januar 2017, var indregnet effektiviseringer svarende til det generelle krav
om 2 pct.-effektivisering.
5.

Midlertidig delvist gebyrafløftning
Det er politisk besluttet, at der på gebyrområdet skal være en midlertidig
delvis økonomisk afløftning af kontrolomkostningerne i perioden 1. juli
2017 til og med 2020. Afløftningen nedtrappes over tre år. Afløftningen
medfører således, at der i perioden 1. juli 2017 til og med 2020 ikke
opkræves de fulde omkostninger. Da der sker en nedtrapning af det
samlede beløb, som gives i afløftning, må som konsekvens heraf forventes
takstforhøjelser i 2019, 2020 og 2021.

6. Takster i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport flyttes til
betalingsbekendtgørelsen.
Fødevarestyrelsen har visse gebyrtakster, som er kundgjort i andre
bekendtgørelser end betalingsbekendtgørelsen. For taksterne i
bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport er der ikke mere
nogen væsentlig grund til at opretholde denne adskillelse. Taksterne i den
bekendtgørelse flyttes derfor nu ind i betalingsbekendtgørelsen.
Opgørelse af økonomiske konsekvenser for erhvervet
Samlet set medfører ovenstående, at der i 2018 på Fødevarestyrelsens
gebyrområde (ekskl. Kødkontrollen) opkræves ca. 10 pct. mere end i 2017
svarende til ca. 30 mio. kr. Dette beløber stiger til ca. 17,5 pct. fuldt indfaset i 2021,
svarende til ca. 52,5 mio. kr.
Det bemærkes, at gebyrprovenuet dog allerede fra 2017 er reduceret med ca. 7 pct.,
som følge af effektiviseringer samt reduktion af gebyret for foderkontrol, idet
omkostninger til administration af foderkontrollen fra 2017 ikke længere er
gebyrfinansieret. Hertil kommer, at gebyrerne for logbøger, CHR og
restkoncentrationer nu reduceres med henholdsvis 42 pct., 12 pct. og 6,5 pct.
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Beløbet ovenfor er inkl. ændringer af gebyrer, som fremgår af love, finansloven
samt de enkelte andre gebyrer, som fremgår af andre bekendtgørelser.
Eventuelle bemærkninger ønskes fremsendt således at de er Fødevarestyrelsen i
hænde senest onsdag d. 21. juni 2017. Høringssvar kan fremsendes på e-mail til
adressen: hoering@fvst.dk med kopi til undertegnede fs@fvst.dk

Med venlig hilsen
Flemming Simonsen
Økonomi
Fødevarestyrelsen
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