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Miljøstyrelsen 

mst@mst.dk 

j.nr. 029-00178 

Høringssvar til bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 

 

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

bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr. Vi har følgende kommentarer og spørgsmål til udkastet: 

 

I § 3 nr. 6 og 7 foreslås at ændre ordet ”plantebeskyttelsesmidler” til ”pesticider” i 

overensstemmelse med sprogbrugen i resten af bekendtgørelsen. 

 

§ 4, stk. 2: For at gøre det tydeligere at der er tale om en undtagelse for synsfristen i stk. 3., 

foreslås det, at tilføje i sidste sætning ”jf. dog undtagelsen i stk. 3 om nyt sprøjteudstyr”. 

 

§ 4, stk. 3: Hvad er baggrunden for at ændre datoen for syn af nyt udstyr, og ikke fastholde den 26. 

november 2016 ,som i den gældende bekendtgørelse? Som vi læser teksten lægger styrelsen op til 

en stramning i forhold til EU direktivet og dermed en overimplementering af kravet til nye sprøjter. 

L&F skal forespørge, hvor det politiske mandat til at overimplementere rammedirektivet findes? Og 

at det ikke umiddelbart står klart i lyset at den senere tids overimplementeringsdebat, hvorfor 

Miljøstyrelsen ønsker at overimplementere EU-lovgivningen uden politisk mandat og samtidig 

ønsker at påføre danske virksomheder flere byrder end forudsat i direktivet. 

 

§ 4, stk. 4: Det antages at være underforstået, at såfremt planen om at tage en sprøjte ud af drift 

forud for den 26. november 2016 ændres, så kan den pågældende sprøjte indbringes til syn når 

denne beslutning træffes. 

 

§ 7, stk. 5: Ordet ”investeringsplan” kan fejlagtigt signalere at man skal købe det nødvendige 

udstyr. Man kan forestille sig, at nogle vil leje eller lease udstyr af andre, derfor foretrækkes ordene 

”Plan for udstyr” eller ”Anskaffelsesplan” 

 

§ 8, stk. 4: Hvor mange er et anseeligt antal sprøjter? 

 

§ 17, stk. 2: ”Synet kan tillige finde sted på det areal eller i det væksthus, hvor sprøjten senest er 

brugt til at udbringe pesticider”.  

Her ønskes formuleringen omskrevet fra: ”senest er brugt” til ”anvendes”, da det ikke vil være 

hensigtsmæssigt at synet altid skal udføres på netop det areal hvor det senest var anvendt. 

 

§ 20, stk. 2: Svarer gebyret til omkostningerne?  

 

§ 23, stk. 3: ”En afgørelse skal efterkommes uanset klage”. Dette bør ændres til at ”en afgørelse 

skal efterkommes, såfremt afgørelsen stadfæstes når klagen er færdigbehandlet”. 
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