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Forklarende bemærkninger til GMP+ C4 – 2021  
 

 

Alle priser, der nævnes nedenfor, stammer fra GMP+ C4-prisdokumentet. Formålet med dette 

dokument er at give indsigt i beregningen af de certificerede virksomheders betaling. Nedenfor er der 

skitseret en række eksempler på, hvordan betalingen fastlægges.  

 

 

Eksempel 1 

 

En transportvirksomhed med mere end to medarbejdere, som er certificeret til anvendelsesområdet 

Transport af foder, vejtransport.  

 

Beskrivelse af anvendelsesområde Kommentar Beløb 

Transport af foder, vejtransport Mere end to  

medarbejdere 

€ 263,50 

   Betaling € 263,50 

 

I ovennævnte tilfælde udgør den årlige betaling: € 263,50 

 

 

Eksempel 2 

 

En transportvirksomhed med en eller to medarbejdere, som er certificeret til anvendelsesområdet 

Transport af foder, vejtransport. 

 

Beskrivelse af anvendelsesområde Kommentar Beløb 

Transport af foder, vejtransport En eller to  

medarbejdere1 

€ 112,00 

  Betaling € 112,00 

 

I ovennævnte tilfælde udgør den årlige betaling: € 112,00 

 

Eksempel 3 

 

Et skib, der er certificeret til anvendelsesområdet Transport af foder, indenlandske vandveje. 

 

Beskrivelse af anvendelsesområde Kommentar Beløb 

Transport af foder, transport ad indenlandske vandveje   € 45,50 

   Betaling € 45,50 

 

I ovennævnte tilfælde udgør den årlige betaling: € 45,50 
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Eksempel 4 

 

En virksomhed, der er certificeret til  

anvendelsesområdet Produktion af fodermidler og  

anvendelsesområdet Transport af foder, vejtransport.  

 

Beskrivelse af anvendelsesområde Kommentar Beløb 

Produktion af fodermidler   € 263,50 

Transport af foder, vejtransport Bidrag2 

40 % 

€ 105,40 

  Betaling € 368,90 

 

I ovennævnte tilfælde udgør den årlige betaling: € 368,90 

 

Eksempel 5 

 

En virksomhed, der er certificeret til  

anvendelsesområdet Produktion af foderblandinger,  

anvendelsesområdet Handel med foder,  

anvendelsesområdet Transport af foder, vejtransport. 

anvendelsesområdet Landenotat for antibiotikafrit foder – produktionssted  

 

Beskrivelse af anvendelsesområde Kommentar Beløb 

Produktion af foderblandinger   € 263,50 

Handel med foder Bidrag2 

40 % 

€ 105,40 

Transport af foder, vejtransport Bidrag 2 

40 % 

€ 105,40 

Antibiotikafrit foder – produktionssted Bidrag 2 

40 % 

€ 105,40 

  Betaling € 579,70 

 

I ovennævnte tilfælde udgør den årlige betaling: € 579,70 
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Eksempel 6 

 

En virksomhed, der er certificeret til: 

anvendelsesområdet Produktion af foderblandinger,  

anvendelsesområdet Produktion af fodermidler,  

anvendelsesområdet Produktion af fodertilsætningsstoffer,  

anvendelsesområdet Oplagring og omladning af foder,  

anvendelsesområdet Transport af foder, vejtransport,  

anvendelsesområdet Transport af foder, jernbanetransport,  

anvendelsesområdet Handel med foder. 

 

Beskrivelse af anvendelsesområde Kommentar Beløb 

Produktion af foderblandinger   € 263,50 

Produktion af fodermidler  Bidrag 2 

40% 

€ 105,40 

Produktion af fodertilsætningsstoffer  Bidrag 2 

40 % 

€ 105,40 

Oplagring og omladning af foder Bidrag 2 

40% 

€ 105,40 

Transport af foder, vejtransport Bidrag 2 

40 % 

€ 105,40 

Transport af foder, jernbanetransport   Bidrag 3 

10% 

€ 26,35 

Handel med foder Bidrag 3 

10 % 

€ 26,35 

  Betaling € 737,80 

 

I ovennævnte tilfælde udgør den årlige betaling: € 737,80 

 

Yderligere oplysninger: 

Hvis disse forklarende noter uheldigvis skulle indeholde forkerte værdier, skal GMP+ C4-

prisdokumentet 2021 til enhver tid forblive gældende ved fastsættelsen af betalingen.  

 

Alle nævnte rabatter og bidrag er alene gældende for betalingerne vedrørende år 2021. 
1 Denne takst gøres kun gældende, hvis certificeringsorganet har behandlet registreringsreferencen 

i GMP+ Internationals database. 
2  Der skal betales et bidrag på 40 % af grundbeløbet for anvendelsesområde nr. 2 samt 

efterfølgende anvendelsesområder. 

3  Der skal betales et bidrag på 10 % af grundbeløbet for anvendelsesområde nr. 6 samt 

efterfølgende anvendelsesområder. 

 

Virksomheder, der frivilligt skifter til et andet certificeringsorgan i løbet af certifikatets løbetid, skal ikke 

foretage endnu en betaling for det pågældende år for at få udstedt det nye certifikat. Alle virksomheder 

skal kun betale GMP+ International en gang årligt. 
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© GMP+ International B.V. 

Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne publikation må læses på skærmen, downloades og printes, 

så længe dette gøres til egen, ikke-kommercielle brug. Ønskes de brugt anderledes, skal der indhentes skriftlig 

tilladelse hos GMP+ International B.V. 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Denne publikation blev udarbejdet med det formål at give interessenter oplysninger om GMP+ 

standarder. Publikationen vil blive opdateret regelmæssigt. GMP+ International B.V. hæfter ikke 

for eventuelle unøjagtigheder i denne publikation. 


