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Miljøstyrelsen 

pesticider@mst.dk 

J.nr. MST-666-00045 

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer 

sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen 

 

Landbrug & Fødevarer og Videncenter for Landbrug (VFL) har følgende bemærkninger og forslag til 

forbedringer af vejledning og vaskepladsbekendtgørelsen: 

 

Bekendtgørelsen 

§ 1: 

Her anvendes både betegnelsen plantebeskyttelsesmidler og sprøjtemidler. I bekendtgørelsen bør 

der være et konsekvent sprogbrug, så alene ordet plantebeskyttelsesmidler anvendes. 

 

§ 4, stk. 2:  

Det er ikke hensigtsmæssigt, og næppe heller målet med § 4, stk. 2, at kravene i stk. 1 ikke gælder, 

hvis virksomheden udelukkende anvender sprøjter, der opfylder alle de tre nævnte betingelser. 

Mange virksomheder vil have sprøjter til forskellige formål, eksempelvis en almindelig marksprøjte 

til arealmæssigt større sprøjteopgaver, og en eller flere små sprøjter, som § 4 stk. 2 omhandler, til 

specialopgaver. 

Vores forslag til en formulering af § 4 stk. 2: ”Kravene i stk. 1 gælder ikke i forbindelse med at 

udbringningsvirksomheden anvender sprøjter, der opfylder alle tre betingelser.” 

 

§ 4, stk. 2, 1):  

I vejledningens kap. 4 er der indledningsvis anført, at fastsættelsen af krav til størrelsen af tanken 

er sket under hensyn til, at der skal være en meget begrænset miljøeksponering ved et eventuelt 

spild. Dette anerkendes fuldt ud som mål, men det giver ikke mening at koble dette til 

tankstørrelsen. Risikoen for spild er øget, når arbejdsforholdene ikke er optimale. Derfor har 

præparatfyldeudstyr været et stort fremskridt i håndteringen plantebeskyttelsesmidler ved 

påfyldning af sprøjter. Det er ikke klart hvordan mængden af udbragt sprøjtevæske pr. ha skulle 

have betydning for risikoen for spild. Det væsentlige er at ISO-standarden mht. højde og placering 

af påfyldningshullet opfyldes. Tankstørrelse bør derfor ikke indgå som en del af definitionen på ”en 

lille sprøjte”.  

Den nuværende udformning af kravet om tankstørrelse er endvidere uhensigtsmæssigt, idet 

tankvolumen altid angives i runde tal, eksempelvis en 200, 300 eller 400 liters tank, men aldrig en 

199, 299 eller 399 liters tank. 

 

Indenfor gartnerierhvervet er væskemængder på 200 – 400 liter pr. ha det mest almindelige. I 

gartneriet er der mange sprøjter, som har tanke med volumen i intervallet fra 200 til 400 liter. Små 

sprøjter i landbruget vil typisk være monteret på ATV-køretøjer og være med tankstørrelse på op til 

80 liter.  

Videncentret for Landbrug og Gartnerirådgivningen bistår gerne med yderligere udredning på dette 

punkt. 
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§ 4, stk. 2, 2):  

Erfaringen fra praksis har været, at mange mindre landbrug har mulighed for at indrette en stabil 

platform, hvorfra plantebeskyttelsesmidlerne kan påfyldes, således at ISO-standardens krav om 

højde og placering af påfyldningshullet bliver opfyldt. De kan dermed spare investeringen i 

montering af traditionelt kemikalieudstyr, men etablere et dunkskyl og fylde i sien på samme måde, 

som det kan ske i væksthussprøjter og mindre tågesprøjter. Det er efter VFL’s vurdering en sikker 

metode med samme lave risiko for spild som ved anvendelse af kemikalieudstyr med indbygget 

dunkskyl. 

§ 4, stk. 2, 2) foreslås derfor ændret til følgende: Påfyldningshullet til tanken befinder sig mindre 

end 130 over jordoverfladen eller påfyldningsplatform. 

Videncentret for Landbrug og Gartnerirådgivningen bistår også gerne med yderligere udredning på 

dette punkt. 

 

§ 8, stk. 2 og 3: 

Paragraffen omhandler andre opsamlingsbeholdere end gyllebeholder, og Miljøstyrelsen har ikke 

sendt forslag til ændring af denne. Imidlertid er der en række praktiske og omkostningsmæssige 

konsekvenser af de stillede krav, som blev indført ved ændring af bekendtgørelsen i 2012. Vi 

benytter derfor muligheden for at kommentere på denne. 

 

Vi ser et behov for en ændring, så formålet med bestemmelserne kan opfyldes uden at det 

medfører uhensigtsmæssige konstruktioner og uforholdsmæssigt store omkostninger for 

virksomhederne.  

I den gældende bekendtgørelse er det et problem, at der skal etableres på tæt bund med opkant. 

Reservoiret som opsamlingsbeholderen skal stå i, skal for ikke at revne være frostsikret, dvs. både 

bund og elementer som omkranser beholderen skal være funderet til frostfri dybde. Det er 

byggeteknisk uhensigtsmæssigt uanset tanktype at placere denne i et reservoir, hvor der en stor 

del af året vil stå vand. Det nedsætter levetiden af anlægget, og øger risikoen for akutte skader om 

vinteren. 

Kravene til indretning af en opsamlingsbeholder til vaskevand fra vaskepladsen til sprøjter er 

væsentlig strengere end til opstilling af tanke til eksempelvis diesel jf. olietankbekendtgørelsen, 

bek.nr. 1321 af 21/12/2011 § 28 stk. 3. Kravene til olieanlæg placeret overjordisk er, at tanken skal 

opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, og at der skal være mulighed for inspektion af 

tankens tæthed. Af hensyn til proportionalitet i lovgivningen, bør regler gældende for tanke til 

opbevaring af vaskevand fra vaskepladser til sprøjter justeres. Samtidig vil det bringe kravene på 

niveau med bekendtgørelsens § 6 stk. 3 for opsamling af vaskevand fra vask af væksthussprøjter. 

 

VFL foreslår, at der skal være følgende muligheder for etablering af opsamlingstanke: 

1) Opsamlingstanken skal etableres i tilknytning til vaskepladsen, således at evt. lækage fra 

tanken bliver opsamlet på vaskepladsen, dvs. at der etableres et lukket system. Anlægget er 

skitseret på byggebladet i nedenstående figur. 

 

2) Opsamlingstanken opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, hvor der er mulighed for 

inspektion af tankens tæthed. Tanken skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden 

kan foretages. 

 

3) Plasttanke skal placeres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om 

tanken, så eventuel lækage kan opdages. 
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Vejledningen 

 

Forord: 

Er der en særlig anledning til at nævne, at Dansk Maskinhandlerforening og Danske Land-

brugsmaskinfabrikanter ikke ønskede at drøfte og kommentere vejledningen? 

 

Sammenfatning: 

Afsnit 5 sidste sætning: ”Den samlede mængde sprøjtevæske…” bør ændres til ”Den samlede 

dosis…”. 

 

Kap 3. 5: 

I billedtekst foreslås ordene ”sprøjtens ringe størrelse” erstattet med ”sprøjtens lille højde”. 

 

Der foreslås givet endnu et eksempel på et præparatfyldeudstyr, som kan anvendes på små 

sprøjter. 

 

Væksthussprøjte med montering af en dunkspuledyse, 

som tilkobles vandudtaget i væksthuset. 

 

 

Kap. 4 indledende afsnit: 

Se bemærkningerne til bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1) og 2). Som følge af, at § 4, stk. 2, 1 bør 

udgå, er der behov for at ændre afsnittet. Der kan i afsnitte beskrives, hvordan gode arbejdsforhold 

er afgørende for at nedsætte risikoen for spild ved påfyldning af små sprøjter. 

 

Kap 4.4.2 andet afsnit: 

Sidste sætning må høre til kap. 4.4.1.  

 

Kap. 5 afsnit 3: 

”Miljøstyrelsen har oprettet en autorisationsordning, ”tiårs beholderkontrol”, for kontrol af beholdere 

til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Osv. ” 

Det kan henvises til bek. nr. 1322 af 14/12/2012, som hedder Bekendtgørelse om kontrol af 

beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.  

 

Kap 5.2: 

Der henvises til ovenstående omtale af § 8 under bekendtgørelsen. 
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Kap. 6.3 afsnit 3: 

”Det skal altid sikres, at slangen, der anvendes til aftapning af vand, ikke kan komme i kontakt med 

sprøjtevæsken”. Det vil være mere entydigt at skrive: ”Det skal altid sikres, at slangen, der 

anvendes til påfyldning af vand, ikke kan komme i kontakt med sprøjtevæsken”. 

Reglerne muliggør nu at lave en fast rørføring på en sprøjte, så vandet ved påfyldning ledes helt til 

bunden af tanken, så skumdannelse kan undgås. Dette er noteret som en god forbedring. 

 

Kap. 7 afsnit 2: 

Sætningen ”Spild kan – udover ved uheld - eksempelvis ske, hvis en dunk laver skvulp under 

tømning eller sprøjtevæsken flyder ned på ydersiden af dunken.” foreslås ændret til: 

”Spild kan – udover ved uheld - eksempelvis ske, hvis en dunk laver skvulp under tømning eller 

midlet flyder ned på ydersiden af dunken.” Ved sprøjtevæske forstås almindeligvis den væske, som 

er opblandet i sprøjten. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Christina Bøje 

Chefkonsulent 

 

Klima/Energi/Planter 
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M +45 27 24 56 14 

E cbo@lf.dk 


