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Landbrugsstyrelsen 

j.nr. 17-1121-000002 

Att.: direktebetalinger@lfst.dk 

 

Høringssvar – forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven (Pant i betalingsrettigheder 

efter grundbetalingsordningen) 

 

 

Landbrug & Fødevarer vil indledningsvis gerne kvittere for, at ministeren og Landbrugsstyrelsen har 

udarbejdet et lovforslag, der har til formål at opretholde denunciation som rette sikringsakt ved 

pantsætning af EU-betalingsrettigheder. 

 

Det er overordnet set positivt, og vi bakker derfor op om lovforslagets berettigelse og hensigt. 

Landbrugsstyrelsen har efter vores opfattelse fundet en løsning, der prøver at afbalancere 

hensynet til de nuværende registreringer efter det hidtidige system, de fremtidige registreringer ved 

anvendelse af det kommende It-registreringssystem samt dem, der har tinglyst iht. gældende ret 

efter landsrettens kendelse. 

 

 

Generelle bemærkninger: 

 

Som lovforslaget er udarbejdet vil den panthaver, der måtte have tinglyst sin panteret i 

betalingsrettigheder på et hvilket som helst tidspunkt forud for lovens ikrafttrædelse (og hvis efter 

den 7. juli 2017 tillige har givet meddelelse herom til Landbrugsstyrelsen inden for en frist) fortsat 

være beskyttet overfor den godtroende tredjemand. I det indbyrdes forhold mellem panthaverne vil 

den tinglyste panthaver imidlertid fortrænge den godtroende panthaver, der blot har meddelt sin 

pant til Landbrugsstyrelsen efter den hidtidige praksis, herunder ved betaling af gebyr. 

 

Konsekvensen heraf er, at både nuværende og kommende panthavere kan ændre 

prioritetsrækkefølgen, hvis de er indstillet på at betale et tinglysningsgebyr før lovens ikrafttrædelse 

og efterfølgende give meddelelse herom til Landbrugsstyrelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer så gerne, at der allerede fra lovforslagets fremsættelse opnås fuld 

beskyttelse af de allerede foretagne registreringer i den indbyrdes trinrækkefølge også, idet det 

medgives, at dette ikke vil være uden lovtekniske udfordringer. Denne fremgangsmåde er blandt 

andet benyttet på det skatteretlige område.  

 

Med lovforslaget lægges der op til en markant gebyrforhøjelse fra kr. 575 til kr. 2.250. Samtidig 

angives det, at lovforslaget medfører en samlet besparelse på kr. 1.625.000 årligt for erhvervet. En 

gebyrstigning på knap 400 procent er pr. definition ikke en besparelse.  

 

Den i lovforslaget forudsatte præmis for udtrykket ”besparelse” er uomtalt – nemlig at der kun 

meningsfyldt kan tales om besparelse set i forhold det alternativ, at man ikke fremsatte et lovforslag 

og i stedet henviste erhvervet til at afholde tinglysningsgebyr. Landbrug & Fødevarer anerkender, at 
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tingslysningsmodellen ikke er et bedre alternativ end den regulering via særbestemmelser i 

landbrugsstøtteloven, som der med lovforslaget lægges op til. 

 

Gebyrstigningen kan imidlertid ikke legitimeres med, at alternativet ville være endnu dyrere, nemlig 

afholdelse af tinglysningsgebyr. 

 

Der redegøres under de generelle bemærkninger for, at baggrunden for den påkrævede 

gebyrstigning er indførelse af et nyt It-system, der i henhold til Finansministeriets Budgetvejledning 

fra 2016 skal sikre en balance mellem indtægter og omkostninger over en 4-årg periode.   

 

Forudsætningen herfor er dog ikke blot, at forholdet mellem indtægter og omkostninger løbende 

skal overvåges, som angivet i lovforslaget. Der skal i henhold til vejledningen tillige ske en årlig 

vurdering for at se, om der skal gennemføres justeringer i gebyret (herunder nedsættelse).  

 

I lovforslaget er der ikke medtaget nærmere oplysninger om Landbrugsstyrelsens 

budgetplanlægning og investering i udvikling af et nyt system, etablering samt drift heraf. Det giver 

anledning til en vis undring, at It-systemet, tids- og investeringsmæssigt set, skal udvikles netop nu 

efter have fungeret upåklageligt for erhvervet i en årrække. Kendelsen fra Landsretten har intet 

med selve registreringssystemet at gøre.  

 

Det må endvidere forventes, at der efter en opstarts- og indkøringsperiode således udelukkende vil 

være administrationsomkostninger forbundet med ordningen. Dermed bør gebyret alt andet lige 

kunne reduceres på et givent tidspunkt efter år 1. 

 

Omtalen af betalingsrettigheder er ikke konsekvent. På lovforslagets side 2 og 5 og i høringsbrevet 

omtales betalingsrettigheder som ”løsøre” og på side 7 i lovforslaget som ”særlig formueaktiv”. Det 

anbefales, at der anvendes en konsekvent terminologi.  

 

Såvel bekendtgørelse som yderligere vejledningsmateriale i relation til håndtering af 

registreringssystemet imødeses snarligt efter lovens vedtagelse; for bekendtgørelsens 

vedkommende kunne der med fordel udsendes et udkast allerede på nuværende tidspunkt.  

 

Konkrete bemærkninger: 

 

Selve lovteksten i udkastet 

 

 

 § 2  

Der skal tilføjes ”den” inden ”1. marts 2018”, jf. 

Justitsministeriets vejledning om udarbejdelse 

af administrative forskrifter kap. 8 (pkt. 102). 

  

De almindelige bemærkninger i udkastet 

 

 

Afsnit 3.1. Gældende ret (side 7) Vestre 

Landsret har dog ved kendelse af 7. juli 2017 

slået fast, at i den konkrete sag kunne et 

ejerpantebrev med pant i betalingsrettigheder 

med en underpanthaver tinglyses ved 

Tinglysningsretten 

 

Anvende den ordrette formulering fra 

kendelsen: 

  

Vestre Landsret har ved kendelse den 7. juli 

2017 fastslået, at der skulle ske tinglysning af 
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 et ejerpantebrev i betalingsrettigheder ejet af 

en landbruger og registreret hos 

Landbrugsstyrelsen med et 

investeringsselskab som underpanthaver. 

Afsnit 3.3. side 5, næstsidste afsnit, 1. sætning 

  

For så vidt angår pant i betalingsrettigheder, 

der er blevet tinglyst i perioden fra 7. 

juli til tidspunktet for lovens ikrafttræden 1. 

marts 2018. 

 

Der bør stå ”for lovens ikrafttræden den 1. 

marts 2018”. 

Afsnit 3.3., side 5, næstsidste afsnit  

Det bør overvejes at angive fristen for at give 

meddelelse om tinglyst pant direkte i loven 

frem for i bekendtgørelsen. 

Afsnit 3.3., side 6, 2. afsnit  

  

Der vil ikke blive fastsat regler, som betyder, at 

der vil blive opkrævet et gebyr for ministerens 

registrering af allerede tinglyste 

pantsætninger. 

  

Der bør henvises til formuleringen af § 3a, stk. 

4, sidste pkt., hvoraf fremgår, at der ikke vil 

blive opkrævet et beløb. 

De specielle bemærkninger i udkastet 

 

 

 

§ 1 (side 9, 2. afsnit): God tro 

  

Ved iagttagelse af sikringsakten vil en 

panthaver opnå beskyttelse mod en 

aftaleerhverver, der i god tro indgår en aftale 

med pantsætter om de allerede pantsatte 

betalingsrettigheder. Det forudsættes, at 

aftaleerhververen er i god tro, såfremt han har 

forespurgt miljø- og fødevareministeren (i 

praksis Landbrugsstyrelsen), hvorvidt de 

konkrete betalingsrettigheder er registreret 

som pantsatte. 

  

  

Det bør præciseres, om god tro forudsætter, at 

man forinden har kontaktet 

Landbrugsstyrelsen, eller om det blot er et 

eksempel på, hvornår man i hvert fald er i god 

tro. Herunder skal det præciseres, om 

vurderingen af god tro følger de almindelige 

principper for god tro i andre tingsretlige 

situationer. 

 

Et eksempel kunne være, om man er i god tro, 

hvis man som panthaver får et udskrift af 

pantsætter fra Tast selv-service, der viser, at 

der ikke er registreret pant i 

betalingsrettighederne. 

 

 

 

§ 1 (side 9, sidste afsnit, 2. sætning)  

  

Samtidig kan pantsætters kreditorer eller 

aftaleerhververe ved at kontakte 

Landbrugsstyrelsen få oplyst om pantsætters 

eller sælgers betalingsrettigheder er pantsatte 

og dermed om, at en efterfølgende 

pantsætning eller salg skal respektere allerede 

stiftet pant 

Forslag til formulering: 

  

Samtidig kan pantsætters kreditorer eller 

aftaleerhververe ved at kontakte 

Landbrugsstyrelsen få oplyst, om pantsætters 

eller sælgers betalingsrettigheder er pantsatte 

og dermed om, at en efterfølgende 

pantsætning eller salg skal respektere en 

allerede stiftet panteret. 
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§ 1 (side 10) ad stk. 4.  

  

 

Det bør udtrykkeligt fremgå, at den tinglyste 

panteret, uden meddelelse til ministeren inden 

for den fastsatte frist, ikke længere er beskyttet 

mod kreditorer og godtroende 

aftaleerhververe.  

§ 1 (side 10) ad stk. 5. 

  

Derudover skal dokumentet være udstedt af 

indehaveren af den konkrete 

betalingsrettighed efter Landbrugsstyrelsens 

register over betalingsrettigheder eller som 

bemyndiget til at råde over på indehaverens 

vegne 

 

Sætningen er uklart formuleret.  

  

Det foreslås præciseret, om der er tale om 

personer, som har fuldmagt på vegne 

landbrugeren i Tast-selv service, eller om en 

person, der er berettiget til at råde over 

betalingsrettigheden. 

  

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for en fortsat glimrende dialog i denne sag. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Charlotte Bigum Lynæs    Maria Skovager Østergaard 

Chefjurist      Chefkonsulent 

 

Jura      Team EU 


