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Høring om udkast over bekendtgørelse om pant i betalingsrettigheder efter 

grundbetalingsordningen 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til bekendtgørelsen. 

Bekendtgørelsesudkastet præciserer proceduren i forbindelse med registrering af pant i 

betalingsrettigheder, fastsættelse af gebyr samt overgangsordningen for de betalingsrettigheder, 

der er blevet tinglyst i perioden fra dommens afsigelse i Vester Landsret den 7. juli 2017og frem til 

ikrafttrædelsen af ændringerne til Landbrugsstøtteloven den 1. april 2018. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen: 

 

Procedure for registrering af pant i betalingsrettigheder 

Landbrug & Fødevarer vil gerne opfordre til, at der udarbejdes en udførlig vejledning om, hvordan 

der registreres pant i betalingsrettigheder. Sammenhængen mellem loven og bekendtgørelsen kan 

være vanskelig, særligt idet konsekvenserne af manglende iagttagelse af rette sikringsakt findes i 

loven.  

 

Derfor er der brug for god vejledning, så det bliver klart for landmænd, konsulenter, banker m.v. 

hvad der skal gøres for at få registreret pant. Dette gælder ikke mindst for overgangsordningen i 

perioden fra 7. juli 2017 frem til ikrafttrædelsen og endelig for virkningen af manglende iagttagelse 

af fristen den 30.september. Der kan med fordel udarbejdes en opdeling af de tre scenarier og 

situationer, hvor der henholdsvis har/ikke har været mellemkommende tinglysningsregistreringer. 

 

Endelig er det vigtigt, at de skemaer, der skal udfyldes, bliver så enkle og overskuelige som muligt. 

 

Fastsættelse af gebyr 

Som det fremgår af vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser medfører 

bekendtgørelsen en afgiftsreduktion på 1.625.000 kr.  Det beskrives om en afgiftsreduktion, da der 

sammenlignes med, hvad udgiften ville have været, hvis pantsætningen skulle tinglyses. Landbrug 

& Fødevarer vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke opleves som en afgiftslettelse, 

da registreringsgebyret hos Landbrugsstyrelsen i samme forbindelse er steget fra 575 kr. til 2.250 

kr.  

 

Landbrug & Fødevarer derfor vil gerne henvise til lovbemærkningerne til ændringen af 

Landbrugsstøtteloven for så vidt angår pantsætning af betalingsrettigheder, hvor det fremgår, at 

gebyret vil blive løbende justeret. Det er vigtigt, at der holdes fast i denne forpligtelse med 

udgangspunkt i hvile-i-sig-selv-princippet, også selvom det ikke er direkte nævnt i 

bekendtgørelsesudkastet.  
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I den indtil nu gældende bekendtgørelse om gebyr i forbindelse med notering af pant i 

betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen fremgår det af § 1, stk. 2, at gebyret for 

pantsætning skal betales for hver underretning vedrørende den enkelte pantsætter ved notering af 

pant i betalingsrettigheder og ved udvidelse af pantet. Det fremgår af den foreslåede 

bekendtgørelses § 3, at der skal betales gebyr ved registrering af et pant i betalingsrettigheder. 

Eftersom ordlyden ikke er helt den samme, efterspørger Landbrug & Fødevarer en afklaring af, om 

betydningen af de to forskellige formuleringer er den samme. 

 

Overgangsperiode 

For så vidt angår overgangsperioden for tinglyste betalingsrettigheder er det vigtigt, at der 

iværksættes målrettet information til de landbrugere, der har tinglyste betalingsrettigheder, så det 

sikres, at de bliver opmærksomme på hvilke konsekvenser det vil have, hvis fristen den 30. 

september ikke iagttages.  

 

Til sidst har vi en ren redaktionel bemærkning til bekendtgørelsesudkastet. I det indledende afsnit 

mangler der et ”nr.” i den tredje nederste linje: ”i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017” 

 

Vi håber I tager vores bemærkninger med i betragtning i forbindelse med udformningen af 

bekendtgørelsen og vejledningsmateriale. Vi står naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål 

og en fortsat god dialog om sagen. 
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