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Kemikalier 

J.nr. 2021-25561   

Ref. JKRLA 

Den 22. marts 2021 

 

Høringsliste er vedlagt som bilag 3.   

   

  

 

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 
 

Høringssvar kan sendes elektronisk til mim@mim.dk, med cc til 

jkrla@mim.dk eller ved brev til Miljøministeriet, Slotsholmsgade 

12, 1216 København K, senest mandag den 27. april 2021. 

 

I høringssvaret bedes angive journalnummer 2020-25561 i emnefeltet. 

 

Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelse kan rettes til Jens Lauridsen på 

mail jkrla@mim.dk. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

(https://hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb.  

 

Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes 

høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt 

høring. 

 

Om forslaget til ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen 

Der oprettes et nyt register kaldet Register over forhandlere af 

plantebeskyttelsesmidler mv. 

 

Udkastet til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen § 42 indeholder derfor et krav 

om registrering som betingelse for at producere, levere, importere, eksportere, 

forhandle, oplagre eller distribuere plantebeskyttelsesmidler til erhvervsmæssig 

anvendelse. For yderligere om disse kategorier, se da bilag 5.  

 

Dette krav vil medføre at virksomheder, der er omfattet af registreringsordningen, 

vil skulle registrere sig digitalt via selvbetjening i it-systemet Miljøstyrelsens 

Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB), som tilgås via mst.dk 

eller virk.dk ved hjælp af elektronisk ID. Registrering skal ske første gang inden 1. 

januar 2022. Der vil være mulighed for, at virksomheder kan ansøge om fritagelse 

fra at anvende den beskrevne digitale selvbetjeningsløsning. Manglende 

registrering straffes med bøde, jf. § 66, stk. 1, nr. 32.  
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Virksomhederne vil være pligtige til at lade sig registrere i MAB årligt og dermed 

betale et gebyr årligt, der dækker Miljøstyrelsens udgifter forbundet med 

registreringsordningen, jf § 49. Gebyrsatsen er på 85 kr., og den reguleres årligt 

per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i 

Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle 

gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

Efter første registrering vil der med de efterfølgende årlige registreringer være tale 

om genregistreringer, hvor virksomheden bekræfter eller retter allerede indtastede 

oplysninger og betaler det årlige gebyr for registreringen. Ordningen vil gælde alle 

forhandlervirksomheder, herunder virksomhedernes afdelinger under 

virksomhedens CVR-nummer, dvs. hvis en virksomhed har flere afdelinger, skal 

registreringen ske på P-nummer. 

 

Det vurderes, at der på baggrund af registreringsordningen vil kunne føres et 

elektronisk register over registrerede forhandlere, hvorigennem 

Kemikalieinspektionen får kendskab til den fulde population af producenter, 

forhandlere, importører mv. af sprøjtemidler til professionel brug, der skal føres 

kontrol med. Herudover vil oplysningerne om, hvorvidt virksomheden har 

plantebeskyttelsesmidler på lager hjælpe Kemikalieinspektionen med at målrette 

sit tilsyn. Herudover vil virksomheder på frivillig basis have mulighed for at oplyse 

email-adresser og dermed give Miljøstyrelsen mulighed for at udsende 

informationsbreve direkte til alle registrerede virksomheder. Disse 

informationsbreve vil give virksomhederne bedre betingelser for at holde sig ajour 

med reglerne. Det er forventningen, at det samlet set vil bidrage til, at der vil 

findes færre overtrædelser i kontrollen, og at risikoen, for at der bliver solgt 

ulovlige midler til erhvervsmæssige brugere, vil falde. 

 

Øvrige ændringer: 

Det følger allerede af bekendtgørelsen, at den, der sælger meget giftige 

bekæmpelsesmidler, skal bogføre over hvert køb og salg af disse midler med en 

række oplysninger. Som noget nyt indføjes der i bekendtgørelsens § 31, stk. 2, at 

der også skal føres bog over autorisationsnummer.  

 

Det slettes fra bekendtgørelsens § 14, at godkendte biocidaktivstoffer fremgår af 

stofbekendtgørelsen. Det er vurderingen, at der ikke er nogen forpligtelse til at 

have et sådant bilag med denne liste i stofbekendtgørelsen, og at den i dag ikke 

tjener noget formål. § 14, stk. 5, udgår følgelig.  

 

Det fastsættes endvidere i § 32, stk. 2, at Miljøstyrelsen også kan fastsætte 

nærmere bestemmelser for anvendelse af grupper af giftige bekæmpelsesmidler. 

Det gælder i forvejen for meget giftige bekæmpelsesmidler. 

 

Der indsættes i bekendtgørelsens § 28, stk. 9, regler om, at Miljøstyrelsen kan 

udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men maskinelt. Det 

drejer sig f.eks. om tilladelser til at sælge giftige og meget giftige 

bekæmpelsesmidler og et registreringsbevis for registrering efter ovenstående 

beskrevne regler samt kvitteringsskrivelser mv. Der er tale om dokumenter, som 

vil hidrøre fra it-systemet MAB. 
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Bekendtgørelsen indeholder herudover nye bestemmelser om, tilladelse til, i 

særlige tilfælde at markedsføre og anvende plantebeskyttelsesmidler midlertidigt, 

på baggrund af plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 53, som dog 

forudsætter, at der er påvist sikker anvendelse i forhold til menneskers sundhed, 

miljø og grundvand, og at Miljøstyrelsen på baggrund af 

plantebeskyttelsesmiddelforordningens art. 36, stk. 3 fastsætter 

vurderingsrammer for de miljø- og sundhedsmæssige krav til godkendelse af 

pesticider i Danmark. Når disse bestemmelser tilføjes til bekendtgørelsen er der 

alene tale om en kodificering af eksisterende praksis. Se hertil ny § 41, og 

indsættelsen af stk. 2 i § 3.  

 

Endelig foretages der i bekendtgørelsen nogle rettelser vedr. gebyrer for 

sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse af pesticider. Det drejer sig om 

gebyr nr. 9234, 9243, 9244 og 9207. Ændringerne vedrører ikke ændring i 

gebyrstørrelsen og det er ikke vurderingen, at ændringerne medfører øgede 

udgifter for ansøgende virksomheder.  

 

Endelig indeholder bekendtgørelsen en række sproglige præciseringer herunder 

konsekvensrettelser, hvormed der ikke er tilsigtet materielle ændringer.  

 

De administrative konsekvenser for erhvervslivet vurderes at være under 4 mio. kr. 

med hensyn til de konkrete regelændringer i høringsudkastet, hvorfor de ikke 

kvantificeres nærmere. 

 

Principperne for agil erhvervsrettet regulering vurderes ikke relevante for de 

konkrete regelændringer i høringsudkastet. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Lauridsen 

Fuldmægtig 


