
 

 

Ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 

I bekendtgørelse nr. 151 af 18. februar 2014, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 23. juni 
2014, foretages følgende væsentlige ændringer: 

 

1. I § 2 indsættes nyt nr. 1:  

1) Autorisationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle 
brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler. 

Nr. 1-20 bliver nr. 2-21. 

2. § 2, nr. 7, der bliver til § 2, nr. 8, affattes således: 

”8) Meget giftige bekæmpelsesmidler: Bekæmpelsesmidler (plantebeskyttelsesmidler og biocidhol-
dige produkter), der er blevet klassificeret som meget giftige efter klassificeringsbekendtgørelsen 
eller som klassificeres akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kate-
gori 1 (STOT SE 1) efter klassificeringsforordningen. Der er hermed tale om plantebeskyttelses-
midler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H-300, H-
310, H-330 og H-370.” 

3. § 8 ophæves. §§ 9-40 bliver herefter til §§ 8-39. 

4. I § 19 indsættes nyt stk. 5: 

”Stk. 5. En virksomhed må kun sælge plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel brug og 
gasningsmidler, der er godkendt efter biocidforordningen, til personer, der er autoriseret efter reg-
lerne i autorisationsbekendtgørelsen. Oplysninger over autoriserede personer findes i en offentligt 
tilgængelig database med adgang fra Miljøstyrelsens hjemmeside.” 

5. § 28, stk. 3, sidste punktum, udgår.  

Stk. 3 får herefter følgende ordlyd: 

”Stk. 3. Den, der producerer, importerer eller sælger bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som 
meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 2, nr. 7 og 8, eller som skal forsynes med sikker-
hedssætning P 405, skal opbevare disse midler i et særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er 
mærket med advarselstavle efter klassificeringsbekendtgørelsens regler herom.” 

6. § 31 affattes således: 

”§ 31. Salg af meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 2, nr. 6 og nr. 7, § 2, nr. 7 og 8, må 
kun finde sted mod opgivelse af et autorisationsnummer, udstedt efter reglerne i autorisationsbe-
kendtgørelsen, eller køberens egenhændige kvittering.” 

7. § 34 affattes således: 



 

 

§ 34. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 2, nr. 7 og 8, må kun anvendes af den, som 
har en autorisation, jf. autorisationsbekendtgørelsen, for det pågældende anvendelsesområde. 

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser for anvendelse af grupper af meget gifti-
ge bekæmpelsesmidler, jf. § 2, nr. 8.” 

8. § 43 får følgende ordlyd: 

”§ 43. Den i kemikalielovens § 36 nævnte afgift opkræves første gang året efter at godkendelsen er 
meddelt.  

Stk. 2. Afgiften opkræves for hvert kalenderår i første kvartal af året. Afgiften refunderes ikke ved 
efterfølgende tilbagekaldelse af en godkendelse. 

Stk. 3. Indbetales afgiften efter forfaldsdatoen, kan Miljøstyrelsen opkræve renter efter reglerne i 
lov om renter ved forsinket betaling m.v.” 

9. § 45, stk. 2-4, får følgende ordlyd: 

”Stk. 2. Gebyrerne opkræves første gang kalenderåret efter at tilladelsen er meddelt. 

Stk. 3. Gebyret opkræves for hvert kalenderår i første kvartal. Gebyret refunderes ikke ved 
efterfølgende ophør af forhandling af giftige bekæmpelsesmidler. 

Stk. 4. Indbetales gebyret efter forfaldsdatoen, kan Miljøstyrelsen opkræve renter efter reglerne i lov 
om renter ved forsinket betaling m.v.” 

10. I § 56 indsættes nyt stk. 4: 

”Told- og skatteforvaltningen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med virksomheders 
registrering af køb og salg samt opbevaring af plantebeskyttelsesmidler, for så vidt angår 
overholdelse af artikel 67, stk. 1, i plantebeskyttelsesmiddelforordningen, jf. dog § 57, stk. 1, nr. 1.” 

11. § 67 udgår, og § 68 bliver herefter til § 67. 

Her ud over foretages en række rent redaktionelle ændringer i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. 
En ny samlet bekendtgørelse vil blive offentliggjort efter høringsperiodens afslutning. 


