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Miljøstyrelsen 
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j.nr. 029-00292 

Høringssvar til ”ændring” af bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer og spørgsmål til udkast til ændring af 

bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr: 

 

I § 17 stk. 3 

Det er uønskeligt og unødvendigt, at der stilles krav om yderligere at anføre fejl og mangler 

repareret af synsvirksomheden umiddelbart før syn, eller i forbindelse med synet. Formålet med 

sprøjtesyn er at sikre, at sprøjterne der anvendes erhvervsmæssigt, er i en stand så brugen af dem 

ikke indebærer en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Resultatet af sprøjtesynet er, at 

sprøjterne som anvendes og godkendes, lever op til de gældende regler, derfor er en statistik 

unødvendig.  Det er en overimplementering af rammedirektivets intentioner. 

L&F skal i den forbindelse forespørge, hvor det politiske mandat til at overimplementere 

rammedirektivet findes? 

 

Hvis Miljøstyrelsen ønsker at udarbejde statistik, kan det foreslås, at der anvendes en betydeligt 

billigere løsning, f.eks. kan Miljøstyrelsen lave en undersøgelse ved hjælp af en 

spørgeskemaundersøgelse til synsvirksomhederne. Forslaget om yderligere detaljering af 

synsrapporten, vil fordyre synet unødigt. 

 

I § 20 stk. 2 

En gebyrstigning for administration af synsordningen på 71 procent i løbet af et år er uacceptabel.  

I Miljøstyrelses høringsnotat af 4. december 2013 vedr. bekendtgørelsesændringen sidste år 

fremgår: ” Miljøstyrelsen kan bekræfte, at gebyrordningen er indrettet, så størrelsen af gebyret over 

tid vil svare til Miljøstyrelsens omkostninger ved at etablere og administrere ordningen”.  Det er 

heraf uforståeligt, at Miljøstyrelsen allerede efter et år anser det for nødvendigt at regulere gebyret. 

L&F ønsker at få udspecificeret den økonomiske beregning for reguleringen. 

Det giver anledning til at foreslå, at der indføres et loft over gebyret, eller at gebyret maksimalt kan 

stige med en forud aftalt procentsats. 

 

Den sidste sætning i stk. 2 giver ikke mening som den står. Den første regulering finder sted nu den 

1. januar 2015. Sætningen foreslås slettet eller evt. stå uændret hvis man ønsker at bevare historik 

for hvornår, første regulering fandt sted. 

 

Under § 24 Strafferamme 

Strafferammen på op til 2 års fængsel for overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse 

vurderes at være sat for højt. Straffen forekommer disproportional og er endnu et udtryk for 

overimplementering. 
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