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Ændret praksis for gebyropkrævning 
Der vil fremover blive opkrævet et gebyr på 2.500, - 

kr. for alle C-skemaer, der opnår tilladelse. Ændringen 

vil omfatte alle ansøgninger modtaget efter den 31. 

marts 2014. Der vil desuden blive opkrævet 500, - kr. 

årligt pr. C-skema i tilladelsens løbetid 

 

Samtidigt vil der blive opkrævet et gebyr på 2.500, - 

kr. for alle udvidelser af eksisterende tilladelser. Også 

denne ændring vil omfatte ansøgninger modtaget 

efter 31. marts 2014. 

 

Enkelte udvidelser vil fortsat være gebyrfrie. Det 

drejer sig om udvidelser, der falder ind under de 

undtagelser, der er nævnt i betalingsbekendtgørelsen, 

jf. nedenfor.  

 

Den nye praksis sikrer dækning af omkostningerne 

ved at administrere ansøgninger og tilladelser samt 

inspektion i forbindelse med dyreforsøg. 

 

 
 
 
 

 
Gebyr pr. C-skema 

Den nuværende praksis, hvor der opkræves et gebyr 

på 2.500, - kr. også for tilladelser med flere C-

skemaer, er uhensigtsmæssig, dels fordi den 

indebærer ulighed blandt ansøgerne, dels fordi 

gebyret ikke dækker omkostningerne til den 

sagsbehandling, der er forbundet med flere C-

skemaer i ansøgningen. 

 

Opgørelser har vist, at det tager stort set dobbelt så 

lang tid at behandle to C-skemaer, som det tager at 

behandle et C-skema osv. Der er typisk tale om vidt 

forskellige forsøg, hvor alle forhold skal behandles 

hver for sig. Det beskrevne tidsforbrug gælder både 

forbehandlingen i sekretariatet, behandlingen i Rådet 

for Dyreforsøg og den efterfølgende udstedelse af 

tilladelser. 

 

Samtidig forskelsbehandles ansøgerne, idet brugere, 

der ansøger hver gang de ønsker at udføre et forsøg, 

betaler et gebyr for hver tilladelse, mens brugere, der 
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ansøger om tilladelse til flere forsøg samtidigt ”slipper” 

med kun et gebyr.  

 

Gebyr på udvidelser 
I forbindelse med udvidelser fremgår det af 

betalingsbekendtgørelsen, at der for de enkelte 

udvidelser skal betales et gebyr på 2.500, - kr.  Der er 

derefter beskrevet en række undtagelser, hvor 

gebyret bortfalder.  

 

Den nuværende praksis betyder, at alle udvidelser er 

blevet behandlet som undtagelser. Dette har rent 

administrativt være enkelt, men har betydet, at 

gebyrerne ikke har kunnet dække omkostningerne 

ved sagsbehandlingen. 

 

Undtagelser for gebyr 
Som nævnt vil der ved udvidelser fremover blive 

opkrævet et gebyr på 2.500, - kr. Kun i de tilfælde, 

hvor udvidelsen falder ind under undtagelserne i 

bekendtgørelsen, vil gebyret bortfalde. Undtagelserne 

er: 

 

• Tilladelsesindehaveren går på orlov. 

Tilladelsen skal overføres til anden person i 

institutionen eller virksomheden 

 

• Tilladelsesindehaveren skifter arbejdssted og 

ønsker at medtage sin tilladelse til ny 

virksomhed/institution 

 

• Der er i en virksomhed eller institution sket 

organisatoriske ændringer, der betyder, at 

tilladelsesindehaveren ikke længere skal 

udføre forsøgene. Tilladelsen skal derfor 

overføres til anden person i institutionen eller 

virksomheden. 

 

Dette gælder ikke, hvis 

tilladelsesindehaveren skifter til nyt 

arbejdssted udenfor 

institutionen/virksomheden og 

institutionen/virksomheden ønske at beholde 

tilladelsen. 

• Der sker ændringer/ombygninger/flytninger 

af forsøgsfaciliteterne, herunder dyrestalde 

indenfor virksomheden/institutionen, som vil 

få betydning for ordlyden i tilladelsen 

  

• Der ønskes at bruge andre dyrearter til 

forsøget, uden at der herved ændres 

forsøgsopstillinger, procedurer eller 

formodede belastninger af de enkelte dyr. 

 

• Det ønskes i den samme forsøgsopstilling at 

bruge f.eks. andre eller supplerende 

teststoffer, agens eller 

administrationsmetoder, uden at der herved 

ændres ved formålet med forsøget eller den 

formodede belastning af de enkelte dyr. 

 

• Tilladelsesindehaveren i den oprindelige 

ansøgning har gjort opmærksom på, at det 

kan være vanskeligt at vurdere det nøjagtige 

antal dyr, der bliver brug for, og man finder 

efterfølgende, at der bliver brug for flere dyr 

end det fremgår af den oprindelige tilladelse. 

 

• Der ønskes en kortvarig forlængelse af 

varigheden af en tilladelse i de tilfælde, hvor 

en uforudset orlov, problemer vedr. 

stipendiatforhold eller andre force majeure 

lignede forhold har betydet, at man ikke har 

kunnet afslutte forsøget indenfor den tilladte 

tidsramme. 

 

Udvidelsen vil typisk gives til korte 

forlængelser på 2-3 måneder og en tilladelse 

kan maximalt forlænges op til en samlet 

varighed på 5 år.  

 


