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Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
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1401 København K 

Sendt pr. e-mail 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til lov om ændringer af lov om kemikalier 

(ændringer sfa. biocidforordning og register til nanoprodukter) (J.nr. 029-00114) 

 

 

Miljøstyrelsen har 14. september udsendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om kemikalier i 

høring. 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) anser en lettelse af erhvervslivets administrative byrder, som en cen-

tral faktor i bestræbelserne på at styrke erhvervets konkurrenceevne og L&F hilser derfor en enkle-

re godkendelsesordning i forordningen for visse biocidmidler velkommen. Dette fokus er vigtigt ved 

den kommende implementering og administration af lovkomplekset. 

 

§ 1, nr. 18 og nr. 21: L&F kan ikke støtte, at forpligtelsen for producenter og importører af biocid-

holdige produkter til at oplyse arten, mængden samt den tiltænkte anvendelse af de stoffer eller 

blandinger, der importeres, udvides til også at omfatte andre varer, der indeholder eller afgiver 

stoffer. Dette vil efter L&Fs opfattelse skabe yderligere administrative byrder for erhvervslivet. L&F 

ønsker ligeledes at få belyst, hvilke administrative konsekvenser en sådan ordning forventes at få 

for erhvervslivet.  

 

§ 1, nr. 13: Prisreguleringen er motiveret af, at gebyret har været det samme siden 1995. L&F fin-

der det uheldigt, at der ikke er sket en løbende regulering, hvis behovet har været der, da en plud-

selig gebyrstigning fra 65 kr. til 100 kr. principielt er en meget stor stigning, selvom der er tale om 

små beløb. 

 

L&F er principielt modstandere af en afskaffelse af klageadgangen, da dette i høj grad rummer 

retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Det gør i den sammenhæng ingen forskel, at der er 

mulighed for at indbringe området for domstolene. Det er L&Fs opfattelse, at den primære årsag til 

at Natur- og Miljøklagenævnet ikke har modtaget klagesager på biocidområdet er, at nævnet ikke 

ser sig kompetent til at behandle sagerne så snart aktivstoffet er under behandling i EU-regi, hvilket 

på nuværende tidspunkt er så godt som alle aktivstoffer. Der må efter L&Fs opfattelse være et 

område for behandling af klagesager, der eksempelvis angår et forhold mellem en virksomhed og 

Miljøstyrelsen, der er af ren national karakter, uanset om aktivstoffet er optaget på de relevante 

lister. L&F foreslår derfor, at klageadgangen opretholdes, men af Miljøstyrelsen laver et katalog 

over typer af spørgsmål der kan påklages. 

 

L&F konstaterer, at det er hensigten at  etablere en database over nanoprodukter i REACH-

databasen, men det er endnu et eksempel på dansk enegang, der medfører øgede administrative 

byrder for erhvervet. L&F mener en sådan database skal oprettes samtidig med det øvrige EU. 

  

 



Side 2 af 2 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 
Nils Elmegaard 

Chefkonsulent 

 

Miljø & Energi 

 

D 33394062 

M 27245614 

E nem@lf.dk 


