Gebyr for dyreforsøgstilladelse, udvidelser og avlstilladelser
Der opkræves et gebyr på 4.374 kr. for alle C-skemaer, der opnår tilladelse. Der opkræves desuden 883 kr.
årligt pr. C-skema i tilladelsens løbetid. Tilladelser udstedt efter 1. januar 2021 kan kun indeholde 1 Cskema pr. tilladelse. Omtalen ”pr. C-skema” omfatter således ældre tilladelser, der godt kan indeholde
mere end 1 C-skema.
Der opkræves et gebyr på 4.374 kr. for alle udvidelser af eksisterende tilladelser. Enkelte udvidelser er
gebyrfrie. Det drejer sig om udvidelser, der falder ind under de undtagelser, der er nævnt i
betalingsbekendtgørelsen, jf. nedenfor.

Tilladelser udstedt på baggrund af ansøgninger indsendt før 1. januar 2021
For D-, E-, F- samt G-skemaer tilknyttet en tilladelse, eller en udvidelse, betales 4.374 kr. første gang et D-,
E-, F- eller G-skema, tilknyttes tilladelsen. Der opkræves desuden 883 kr. årligt for tilknyttede D-, E-, F- eller
G-skemaer. Der betales kun for det første af hver af disse type skemaer. Har man flere G-skemaer
tilknyttet, vil gebyret altså ikke være højere end, hvis der kun var ét G-skema tilknyttet tilladelsen. Har man
både et E- og G-skema tilknyttet tilladelsen, skal der betales gebyr for begge typer skemaer.

Tilladelser udstedt på baggrund af ansøgninger indsendt efter 1. januar 2021
Hvis der i ansøgningen (på trin 19 i AIRD) er krydset af i ”ja” i én eller flere af mulighederne i skærmprintet
nedenfor, så vil det udløse et gebyr på 4.374 kr. pr. afkrydsning:

Avlstilladelser
Der opkræves et gebyr på 4.374 kr. for alle avlstilladelser, der udstedes. Der opkræves desuden 883 kr.
årligt i tilladelsens løbetid. Udvidelse af en avlstilladelse er ikke gebyrbelagt.

Undtagelser for gebyr på udvidelser
Kun i de tilfælde, hvor udvidelsen falder ind under undtagelserne i betalingsbekendtgørelsen, 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 inden for
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 3 måneder, og en tilladelse kan maximalt forlænges op til en samlet varighed
på 5 år.

Opdateret: 21. december 2021

