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Til høringsparter m.fl. (se bilag 1 med høringsparter)   
   
  
 

Høring af udkast til vejledning om pesticidholdigt spildevand og 
pesticidholdigt affald fra gartnerier 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om pesticidholdigt spildevand 
og pesticidholdigt affald fra gartnerier i høring. 
 
Baggrund 
Denne helt nye vejledning har baggrund i punkt 12 i den politiske aftale om 
Pesticidstrategien 2017-2021, der er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, 
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 21. april 2017. Punkt 12 
fastsætter, at der skal gennemføres en særlig indsats i forhold til gartnerierne, 
både i forhold til at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler.  
 
Det er i forbindelse hermed aftalt, at Miljøstyrelsen med inddragelse af 
kommunerne og branchen skal præcisere regelgrundlaget og udarbejde 
anbefalinger til håndtering af spildevand og affald fra gartnerier. 
 
Årsag 
Pesticider godkendt til brug i væksthuse må ikke uden tilladelse udledes til det 
omgivende miljø via planteaffald og pesticidholdigt vand.  
 
Vejledningen sammenstiller og forklarer gældende regler for godkendelse af 
pesticider og for håndtering af pesticidholdigt spildevand og affald. Herudover 
beskriver vejledningen mulige metoder til at rense pesticidholdigt vand og 
planteaffald miljømæssigt forsvarligt og omkostningseffektivt. 
 
Væsentligste punkter 
Vejledningen har tre kapitler om regelgrundlaget og mulige metoder til rensning. 
 
Kapitel 2 
Dette kapitel beskriver og uddyber reglerne om godkendelse og anvendelse af 
pesticider. 
 
De væsentligste punkter i dette kapitel er: 
 Godkendelse til væksthuse forudsætter, at væksthuset er lukket.  

Miljøstyrelsen præciserer i vejledningen kriterierne for, at et væksthus er 
lukket. 
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 Miljøstyrelsen kan fremover ved konkret ansøgning om godkendelsen af et 
middel, vurdere, om der kan fastsættes behandlingsfrister for eventuel 
udflytning af behandlede planter til containerpladser, hvor der ikke er 
opsamling af overskudsvand. 

 Det er ikke tilladt at anvende pesticider, som ikke er godkendt til dyrkning 
direkte i jord eller lignende, dvs. i væksthuse, der ikke er lukkede. 
Miljøstyrelsen vil udarbejde eksponeringsscenarie til brug for evt. 
ansøgninger om godkendelse af pesticider til dyrkning i jord (ikke-lukkede 
væksthuse). Dyrkning i jord efter 1. juli 2020 forudsætter, at en sådan 
godkendelse er givet. 
 

 
Kapitel 3 
Dette kapitel beskriver og uddyber reglerne om håndtering af spildevand og 
kommer med mulige løsninger til bortskaffelse af pesticidholdigt vand. 
 
Pesticidholdigt vand fra væksthuse kan kun udledes efter en spildevandstilladelse 
fra kommunen. 
 
De væsentligste punkter i dette kapitel er: 
 Det er kommunen, der, efter en konkret vurdering, kan meddele tilladelse til, 

at pesticidholdigt vand fra væksthuse må udledes til recipient, afledes til 
kloak, nedsives eller udsprøjtes på jordoverfladen. 

 Der oplistes renseteknologier, som vurderes som mest egnede til rensning af 
pesticidholdigt vand. 

 Kommunen bør generelt i tilladelsesarbejdet være særlig opmærksom på, at 
pesticider kun godkendt til indendørs brug eller lovligt importerede som 
rester af pesticider i halvfabrikata, der ikke er godkendt i EU, ikke er blevet 
miljøvurderet.  

 Kommunen bør være tilbageholdende med at meddele tilladelser til 
nedsivning af pesticidholdigt spildevand uden forudgående rensning. 

 Der kan stilles vilkår i spildevandstilladelsen. Hvis der sker væsentlige 
ændringer i et eksisterende anlæg, kan der kræves en ny tilladelse. 

 Kommunen skal vurdere, hvilke konkrete vilkår, der skal sikre, at der ikke 
opstår risiko for skade på miljøet. 

 Kommunen kan også ændre vilkår eller påbyde ændringer i 
spildevandsanlæg, hvis eksisterende vilkår ikke længere er miljømæssigt 
hensigtsmæssige eller er utilstrækkelige. 

 Pesticidholdigt vand skal opsamles i lukkede beholdere og efter de konkrete 
forhold kan det bortskaffes som spildevand eller efter reglerne for 
affaldshåndtering. 

 
Kapitel 4 
Dette kapitel beskriver og uddyber reglerne om håndtering af pesticidholdigt 
affald. 
 
Planteaffald og pesticidholdigt vand, der enten ikke kan eller ønskes bortskaffet 
som spildevand, skal håndteres efter affaldsreglerne. 
 
De væsentligste punkter i dette kapitel er: 
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 Kommunen afgør, om et stof eller en genstand er affald. Kommunen afgør 
yderligere, hvorvidt affaldet er farligt, og om det er genanvendeligt, 
forbrændingsegnet eller deponeringsegnet. 

 Bortskaffelse af affald reguleres af kommunens regulativer for affald. Hvis 
affaldet ikke er omfattet af regulativerne, skal det bortskaffes efter en konkret 
anvisning fra kommunen. 

 Hvordan affald skal bortskaffes afhænger af affaldets klassificering. Det kan 
enten være erhvervsaffald eller farligt affald, og det vil herefter skulle 
bortskaffes efter kommunens regulativer for disse. Klassificering som farligt 
affald afhænger af det aktive stof i pesticidet og dets koncentration i affaldet.  

 
Forhøring 
En tidligere version af udkast til vejledningen har været sendt i forhøring hos 
Dansk Gartneri og Odense Kommune. 
 
Høringsfrist  
Høringsfristen er tirsdag den 23. april kl. 16.00. 
Høringssvar skal sendes til: mst@mst.dk 
Eventuelle spørgsmål rettes til: Anny Toftkær, antof@mst.dk, +45 22 46 86 41 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Janne Thane Mikkelsen 
+45 20 53 36 02 
jatmi@mst.dk 
 


