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Høringssvar til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over 

regulerede aktivstoffer 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere det fremsendte udkast til 

bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og den nye stofbekendtgørelse.  

Landbrug og Fødevarer anerkender, at bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen er omskrevet og 

dermed gjort mere læsevenlig.  

Det anses samtidigt for en administrativ forenkling for alle interessenter, at bilagene med stoflister 

er flyttet til en selvstændig bekendtgørelse, som Miljøstyrelsen får bemyndigelse til at opdatere. 

 

Vi har følgende bemærkninger til høringsmaterialet. 

 

Overimplementering 

Med denne nye bekendtgørelse vil vi gerne påpege, at der i EU er taget stilling til, hvilke 

biocidaktivstoffer og -midler, der skal være omfattet af en godkendelsesordning. De medtagne 

aktivstoffer, der ikke er omfattet af biocidforordningens anvendelsesområde, er en danske 

overimplementering. Det stiller såvel danske som udenlandske producenter og virksomheder, der 

ønsker at markedsføre biocidaktivstoffer og -midler i Danmark betydeligt ringere i den internationale 

konkurrence. Det er uacceptabelt. 

 

Herudover medfører overimplementeringen, at danske virksomheder potentielt ikke har samme 

udvalg i relation til biocider, som der findes i andre EU-lande, da der skal en godkendelse til, inden 

et produkt markedsføres i Danmark. En sådan godkendelse er særdeles tidskrævende at opnå, 

hvilket kan afholde adskillelige virksomheder fra at søge om en sådan. Dette medfører, at danske 

virksomheder kan blive tvunget til at anskaffe sig andre, dyrere eller mindre effektive produkter, end 

de ellers ville have gjort, hvis den danske godkendelsesordning var i overensstemmelse med den, 

der er vedtaget i EU. 

 

Denne overimplementering bør afskaffes, så det alene er den forordningsbestemte 

godkendelsesordning, der finder anvendelse i Danmark. Ligeledes skal gebyrer i forbindelse med 

den nationale ordning slettes fra bekendtgørelsen. 

 

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen 

§21: Overskriften inden § 21 i kapitel 4, foreslås at dække bredere og hedde ”Markedsføring” 

fremfor ”reklamering”. Det virker mere dækkende for afsnittes indhold. 
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§ 26, stk. 4: ”Sprøjtevæsker mv., der er tilberedt af bekæmpelsesmidler, må ikke efterlades uden 

opsyn” foreslås ændret til ”Sprøjtevæsker mv., der er tilberedt af bekæmpelsesmidler, må ikke 

efterlades steder, hvor uvedkommende har adgang”. Ordvalget svarer så til § 27 stk. 4. Ordvalget 

”under opsyn” er ikke særlig præcis, og kunne opfattes således, at der skal være personlig 

overvågning, hvilket givet ikke kan være hensigten. 

§ 40: Det er nyt at høring af national handlingsplan er indskrevet i bekendtgørelsen. Forslaget giver 

ikke anledning til særlige bemærkninger. 

§ 44: I §45 fremgår det for pesticidaktivstoffer hvad gebyret for godkendelse af et nyt biocidaktivstof 

er, og der bør være ensartethed mellem de to bestemmelser, da substansen er ens. Ordlyden af § 

44 bør således ændres.  

§ 45: Blot en kommentar til gebyret. Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at gebyrfastsættelsen sker 

under iagttagelse af størrelsen af gebyrer i andre EU medlemsstater, idet fordelingen af 

ansøgninger vil blive påvirket af hvor ”konkurrencedygtige” de enkelte medlemslande er. Det må 

forventes, at der er koordineret med andre medlemsstaters gebyrstørrelser.  

 

§ 48, stk. 3: Benævner at ”ophavsretten til disse data”. Ophavsret vedrører litterære og 

kunstneriske værker, hvilket der nok ikke er tale om her. Det kunne overvejes at udskifte 

”ophavsretten” med ”rettighederne”.  

§ 60: Ifølge § 29 må giftige bekæmpelsesmidler kun sælges til personer/virksomheder, der må 

anvende midlerne efter beskrivelse i §33 til §35. § 60 synes derfor at være overflødig og en 

sløjfning af denne paragraf vurderes at give en væsentlig administrativ lettelse for den der må 

udføre bekæmpelse med disse midler. 

 

Bilag 3: Visse af gebyrerne i bilag 3 virker meget lidt gennemskuelige. Under bilag 3, pkt. II, tages 

der eksempelvis 5.000 kr. for administrative ændringer. Hvad dækker det over? 

Miljøstyrelsen forventes i detaljer at redegøre for, hvad de enkelte gebyrer dækker over.  

 

Det er vigtigt, at gebyrerne dækker omkostningerne ved sagsbehandlingen og ikke genererer 

indtjening. Hvis der er indtjening involveret er der tale om en skjult skat. Er der økonomiske midler 

til overs efter endt sagsbehandling, skal det overskydende beløb betales tilbage til ansøgeren.  

 

Hvordan vil MST holde styr på og dokumentere, om en sagsbehandling har været mindre 

ressourcekrævende? 

Stofbekendtgørelsen 

§1: Henvisningen til §14 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler formodes at være forkert, da §14 

omhandler mærkning af emballager og ikke det som §1 ellers omhandler. Henvisningen bør tjekkes 

op mod den nye bekendtgørelse.   
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Landbrug & Fødevarer vil imidlertid gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med 

yderligere kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thomas Holst 

Erhvervspolitisk konsulent 

 

Miljø og Energi 

planter/energi/klima 
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