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Tabel 1 

Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner, kr., brutto  

  2020 2021 2022 2023 

Evt. 

varige 

herefter 

Miljøstyrelsen*  55.000 200.988 345.400 343.300 ** 

Miljø- og Fødevareministeriet, 

øvrige 
 0 0 0 0 0 

Staten øvrige  0 0 0 0 0 

Regioner  0 0 0 0 0 
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Kommuner  0 0 0 0 0 

I alt  55.000 200.988 345.400 343.300 ** 

 * Finansieres via MAB-gebyr og Pesticidstrategien 

** 2024: 341.200 kr., 2025: 339.100 kr., 2026: 316.263 kr. og 295.000 kr. hvert år herefter. 

 

 Tabel 2 

Øvrige konsekvenser (økonomi i mio. kr./kvalitative forhold) 

  

Miljømæssige konsekvenser  

(miljø, natur og sundhed)  

Bedre udgangspunkt for kontrol med producenter, forhandlere, importører 

mv. af professionelle sprøjtemidler, samt mulighed for mere målrettet 

information til erhvervet om sprøjtemiddelreglerne. Forventeligt færre 

ulovlige midler bliver solgt og anvendt. 

Konsekvenser for erhvervslivet 

Mulighed for mere målrettet information om og bedre udgangspunkt for at 

holde sig ajour med relevante sprøjtemiddelregler. 

Der er mindre administrative og økonomiske omkostninger forbundet med 

registreringsordningen. Samlet vurderes registreringsordningen at have 

konsekvenser for de 275 virksomheder, der er omfattet af ordningen, på 

omkring 74.250 kr./år. Samlet for hele erhvervet, der anvender MAB-

systemet, ca. 26.000 brugere, kan de indirekte omkostninger, der betales om 

MAB-gebyret opgøres til omkring 816.251 kr. i 2020-2026 (55.000 kr. i 

2020, 200.988 kr. i 2021, 120.400 kr. i 2022, 118.300 kr. i 2023, 116.200 kr. 

i 2024, 114.100 kr. i 2025, 91.263 kr. i 2026) og 70.000 kr. årligt herefter. 

Konsekvenser for borgerne Ingen 

Økonomiske konsekvenser af 

overimplementering 
Ingen overimplementering 

  

 

II. Forslagets formål, baggrund og indhold 

Baggrund 
Som en del af aftalen om Pesticidstrategi 2017-2021 er der blevet gennemført en midlertidig øget 

kontrol hos forhandlere, der sælger sprøjtemidler til erhvervsmæssig brug. Resultatet af den øgede 

kontrol viser, at det mål, der var sat, om at nedbringe overtrædelsesprocenten til 5 % ift. fund af 

ulovlige stoffer hos forhandlere ikke er nået.  

 

Det er konklusionen i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, at den primære årsag til fund af ulovlige 

stoffer hos forhandlerne er, at medarbejderne i de fysiske butikker ofte mangler nødvendig viden og 

derfor ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, om de sprøjtemidler, der forhandles, er lovlige. 

Derudover er det Kemikalieinspektionens vurdering, at der kan eksistere flere forhandlere af 

professionelle sprøjtemidler, end de forhandlere Kemikalieinspektionen har kendskab til i dag, hvilket 

betyder, at grundlaget for at tilrettelægge kontrol på baggrund af en af en samlet population er 

utilstrækkeligt. 

 

Der er i pesticidaftalekredsen (S, V, DF, RV, SF, K, LA) en forventning om, at der bliver fulgt op på 

resultaterne af den øgede kontrol, dels ift. nedbringelse af overtrædelsesprocenten og dels ift. at få 

etableret et fuldstændigt overblik over forhandlere. I lyset af dette er bestemmelsen om registrering 

som betingelse for at producere, levere, importere, eksportere, oplagre, distribuere eller forhandle 

bekæmpelsesmidler til erhvervsmæssig anvendelse blevet udarbejdet. 
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Indhold 
Der indføres i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen et krav om registrering som betingelse for at 

producere, levere, importere, eksportere, forhandle, oplagre eller distribuere plantebeskyttelsesmidler 

til erhvervsmæssig anvendelse. Dette krav vil medføre at virksomheder, der er omfattet af 

registreringsordningen, vil skulle registrere sig digitalt via selvbetjening i it-systemet Miljøstyrelsens 

Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB), som tilgås via mst.dk eller virk.dk og ved 

hjælp af elektronisk ID. Efter første registrering vil der med de efterfølgende årlige registreringer være 

tale om genregistreringer, hvor virksomheden bekræfter eller retter allerede indtastede oplysninger og 

betaler det årlige gebyr for registreringen. Ordningen vil gælde alle forhandlervirksomheder, herunder 

virksomhedernes afdelinger under virksomhedens CVR-nummer, dvs. hvis en virksomhed har flere 

afdelinger, skal registreringen ske på P-nummer. Registrering skal ske første gang inden 1. januar 

2022. Der vil være mulighed for, at virksomheder kan ansøge om fritagelse fra at anvende den 

beskrevne digitale selvbetjeningsløsning. Manglende registrering straffes med bøde. 

 

Virksomhederne vil være pligtige til at lade sig registrere i MAB årligt og dermed betale et gebyr årligt, 

der dækker Miljøstyrelsens udgifter forbundet med registreringsordningen. Gebyrsatsen er på 85 kr., 

og den reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i 

Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på 

Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

Formål 

Det vurderes, at der på baggrund af registreringsordningen vil kunne føres et elektronisk register over 

registrerede forhandlere m.m., hvorigennem Kemikalieinspektionen får kendskab til den fulde 

population af producenter, forhandlere, importører mv. af sprøjtemidler til professionel brug, der skal 

føres kontrol med. Dette har Kemikalieinspektionen ikke i dag. Kemikalieinspektionen vil således opnå 

et bedre udgangspunkt for kontrol samt bedre udgangspunkt for afrapportering på kontrolområdet til 

EU, jf. artikel 68 i EU-forordning nr. 1170/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

(Plantebeskyttelsesmiddelforordningen). EU påpegede ved audit i 2014, at alle aktører, der 

markedsfører plantebeskyttelsesmidler (importører, producenter, ompakkere, grovvareforhandlere og 

detailhandel mm), skal kontrolleres, og disse er på forskellig vis søgt identificeret, men den fulde 

population er vanskelig at kortlægge.   

 

Derudover vil registreringsordningen give Miljøstyrelsen mulighed for at udsende informationsbreve 

direkte til alle registrerede virksomheder. Dette kan ske ad forskellige kanaler. Dels via 

virksomhedernes CVR-numre (til virksomhedens e-boks) og dermed ikke på denne måde til de enkelte 

salgssteder/ distributionsled og dermed alle P-numre, hvis virksomhederne har sådanne. Distribution 

af informationsbreve internt mellem virksomheders distributionsled/P-numre skal i dette tilfælde 

håndteres af virksomhederne selv. Alternativt kan der i registreringsordningen indføres mulighed for 

at oplyse e-mail adresser, hvormed Miljøstyrelsen kan distribuere information til alle distributionsled 

via disse. Disse informationsbreve vil give virksomhederne bedre betingelser for at holde sig ajour med 

reglerne. Dette vil samlet set forventeligt bidrage til, at der vil findes færre overtrædelser i kontrollen, 

og at risikoen, for at der bliver solgt ulovlige midler til erhvervsmæssige brugere, vil falde. 

 

Øvrige ændringer: 

Det følger allerede af bekendtgørelsen, at den, der sælger meget giftige bekæmpelsesmidler, skal 
bogføre over hvert køb og salg af disse midler med en række oplysninger. Som noget nyt indføjes der i 
bekendtgørelsen, at der også skal føres bog over autorisationsnummer. Der er tale om en oplysning, 
som allerede skal fremgå af fakturaen, jf. autorisationsbekendtgørelsen § 11, stk. 3, dvs. forhandlere 
har autorisationsnummeret i hænde. Endvidere har nogle forhandlere systemer, hvor fakturering og 
bogføring sker samtidig, dvs. de anfører uanset autorisationsnummeret. Tilføjelsen vurderes derfor 
ikke at medføre administrative byrder for forhandlerne.  
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III. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Registreringsordningen vil kræve en videreudvikling af Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af 

Bekæmpelsesmidler (MAB). De samlede omkostninger til videreudvikling af MAB til at opfylde 

behovet for en registreringsordning estimeres til 300.000 kr. til udvikling hos underleverandør og ca. 

160 timers ressourceforbrug internt til udvidelsen fordelt over årene 2020-2021. Disse omkostninger 

dækkes af MAB-gebyret. Herudover skønnes registreringsordningen at ville medføre en øget 

omkostning i Miljøstyrelsen på ca. 70 timer årligt svarende til ca. 50.000 kr. fra 2022 og i årene 

fremover til administration af registreringsordningen, herunder drift og vedligehold af MAB 

ordningen. Disse omkostninger vil ligeledes fremadrettet blive dækket via MAB-gebyret. 

 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med forhandlerne. Antallet af forhandlere til 

professionelle brugere er skønnet til 275. Kontrollen udføres på nuværende tidspunkt i forhold til en 

intern liste over disse forhandlere, som i 2019 var på ca. 220 forhandlere. Registreringsordningen 

forventes at ville give nogle lettelser i kontrollen, da der skabes overblik over, hvem der skal besøges i 

kontrollen, og Kemikalieinspektionen således undgår at komme forgæves på besøg hos virksomheder, 

der eksempelvis er flyttede eller lukkede. Forudsat at antallet af forhandlere ved 

registreringsordningen bliver 275, vil dette dog medføre en merudgift til tilsyn og opfølgning på 

kontrollen i størrelsesorden 225.000 kr. årligt. fra 2022 og frem, da Kemikalieinspektion vil skulle 

besøge flere virksomheder inden for kontrolperioden. Denne eventuelle merudgift forventes at kunne 

dækkes under den nye pesticidstrategi. 

1. Styrelsen 

  
Tabel 3 

Økonomiske konsekvenser for styrelsen 

  

 2020 2021 2022 2023 
Evt. varige 

herefter 

Løn 40.000 80.000 275.000 275.000 275.000 

Udvikling 40.000 80.000       

Administration af ordningen   50.000 50.000 50.000 

Kemikalieinspektionen     225.000 225.000 225.000 

Drift 0 45.988 70.400 68.300 ** 

Vedligehold   20.000 20.000 20.000 20.000 

Afskrivninger inkl. renter*   25.988 50.400 48.300 *** 

Startomkostninger 15.000 75.000       

I alt 55.000 200.988 345.400 343.300 **** 

* Der afskrives linært over en femårig periode startende medio 2021 
** 2024: 66.200, 2025: 64.100, 2026: 41.263. 
*** 2024: 46.200, 2025: 44.100, 2026: 21.263. 
**** 2024: 341.200 kr., 2025: 339.100 kr., 2026: 316.263 kr. og 295.000 kr. hvert år herefter. 

 

 

2. Kommuner/regionale 

  
Tabel 4 

Økonomiske konsekvenser for kommuner/regioner, mio. kr. 
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  2020 2021 2022 2023 
Evt. varige 

herefter 

Udgifter  0 0 0 0 0 

Besparelser  0 0 0 0 0 

  

3. Finansiering 

  
Tabel 5 

Finansiering af offentlige udgifter 

  2020 2021 2022 2023 
Evt. varige 

herefter 

Systemudvikling og vedligehold - 
Gebyrfinansieret 

55.000 200.988 120.400 118.300 * 

Tilsyn og kontroller - Pesticidstrategi     225.000 225.000 225.000 

I alt 55.000 200.988 345.400 343.300 ** 

*2024: 116.200 kr., 2025: 114.100 kr., 2026: 91.263 kr. og 70.000 kr. hvert år herefter. 

**2024: 341.200 kr., 2025: 339.100 kr., 2026: 316.263 kr. og 295.000 kr. hvert år herefter. 

 

IV. Miljømæssige konsekvenser (miljø, natur og sundhed) 

Registreringsordningen vil give Kemikalieinspektionen et overblik over alle producenter, forhandlere, 

importører mv. af sprøjtemidler til professionel brug, der skal føres kontrol med. Dette har 

Kemikalieinspektionen ikke i dag. Dermed vil Kemikalieinspektionen opnå et bedre udgangspunkt for 

kontrol og Miljøstyrelsens kontor Pesticider & Biocider mulighed for at udsende informationsbreve 

direkte til alle registrerede virksomheder, hvilket vil give virksomhederne bedre betingelser for at 

holde sig ajour med reglerne. Dette vil samlet set forventeligt bidrage til, at der vil findes færre 

overtrædelser i kontrollen, og at risikoen, for at der bliver solgt ulovlige midler til erhvervsmæssige 

brugere, vil falde. Forslaget forventes således at give en øget beskyttelse af miljø, natur og sundhed, i 

og med at færre ulovlige sprøjtemidler forventes at blive distribueret og anvendt i Danmark. 

Særligt for EU forslag: 

En kendt population via registrering af virksomheder, der importerer, producerer og forhandler 

plantebeskyttelsesmidler vil opfylde EU kravet til afrapportering. Registreringen vil desuden kunne 

bidrage til en mere effektiv kontrolindsats gennem færre forgæves tilsynsbesøg på lokaliteter, hvor der 

tidligere har været f.eks. salg af bekæmpelsesmidler, men hvor salget er ophørt eller flyttet til andre 

lokaliteter. Med en kendt population vil det fremadrettet også være nemmere at målrette indsatsen og 

antallet af tilsyn, på baggrund af den valgte kontrolstrategi. 

 

 Tabel 6 

Konsekvenser for miljø, natur og sundhed, mio. kr. årligt 

 Ved gennemførelse Efterfølgende pr. år. 

Gevinst 1  Kan ikke opgøres i kr.  Kan ikke opgøres i kr. 

Omkostning 1 Kan ikke opgøres i kr. Kan ikke opgøres i kr. 
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V. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

Der vil være tilknyttet et gebyr for adgang til registreringsordningen, som har mindre økonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Gebyromkostninger 

Miljøstyrelsen skønner, at ca. 275 virksomheder vil være omfattet af registreringsordningen. Dette tal 

er baseret på Kemikalieinspektionens erfaringer og skøn, som løbende opsamles i forbindelse med 

kontrollen samt en liste over forhandlere udarbejdet af en konsulent i 2017. Det er dog 

Kemikalieinspektionens erfaring, at antallet af forhandlervirksomheder har været faldende de seneste 

år. Virksomheder omfattet af registreringsordningen vil komme til at betale et beløb i gebyr for 

registreringen, der skal dække udgifter forbundet med MAB. På nuværende tidspunkt er MAB-gebyret 

på 46 kr./år. Miljøstyrelsen har i efteråret 2020 genberegnet gebyrbudgettet for MAB. Denne 

genberegning har medført en revidering af gebyrbudgettet som medfører en justering i 

gebyrstørrelsen. Miljøstyrelsen oplyser, at genberegningen af gebyrbudgettet for MAB medfører, at 

MAB-gebyret fra 1. januar 2021 vil være på 85 kr./år. Med registreringsordningen forventes de ca. 275 

virksomheder samlet at skulle betale omkring 23.375 kr. årligt i MAB-gebyrer. For de 275 

virksomheder, som bliver omfattet af registreringsordningen, er kravet om betaling af gebyr nyt. 

 

Administrative omkostninger for erhvervet 

Det forventes, at en registrering i MAB vil tage omkring 15 minutter. Timelønnen for en medarbejder i 

virksomheden vurderes at være omkring 739 kr./time. Dermed er den administrative byrde for 

virksomheden omkring 185 kr. pr. registrering. Dette svarer til administrative omkostninger for de 

omfattede virksomheder på ca. 50.875 kr./år.  

 

Omkostninger forbundet med videreudvikling og drift af MAB for samtlige brugere af MAB 

Registreringsordningen vil kræve en videreudvikling af Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af 

Bekæmpelsesmidler (MAB). Omkostningerne forbundet hermed samt løbende drift opgøres til ca. 

55.000 kr. i 2020, 200.988 kr. i 2021, 120.400 kr. i 2022, 118.300 kr. i 2023, 116.200 kr. i 2024, 

114.100 kr. i 2025, 91.263 kr. i 2026 og 70.000 kr. årligt herefter. Specifikt skal de dække udgifter på 

omkring 300.000 kr. til udvikling hos underleverandør, renteudgifter, ca. 160 timers ressourceforbrug 

internt i MST til udvidelsen fordelt over årene 2020-2021 samt omkring 50.000 kr. årligt fra 2022 til 

administration af registreringsordningen (Se uddybning heraf under afsnit III. Økonomiske og 

administrative konsekvenser for det offentlige). Disse omkostninger vil blive dækket via MAB-gebyrer. 

Omkostningerne til videreudvikling af MAB, med henblik på at inkludere virksomheder, der skal 

registreres via MAB, samt drift af MAB, deles ud på alle personer og virksomheder, der anvender MAB. 

Der er i dag omkring 26.000 betalere i MAB på diverse andre ordninger. Der vil derfor være nogle 

økonomiske omkostninger for erhvervet, der anvender MAB-systemet, der betales over MAB-gebyret. 

 

Gebyret, der betales for at anvende MAB, vil være det samme uanset om det skal betales for en 

registrering, en autorisation efter autorisationsbekendtgørelsens regler eller en tilladelse efter 

bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 29, som pr. 1. januar 2021 skal erhverves gennem MAB. 

Beslutningen om at etablere en fælles gebyrtakst – hhv. for registrerings-, tilladelses- og 

autorisationsordningen – sker med afsæt i, at de omfattede betaleres andel af systemet, hhv. købere og 

brugere af sprøjtemidler samt forhandlere og distributører m.v., vurderes ensartet, og at gebyret på 

den måde betragtes omkostningsægte. Dertil vil omkostningerne til videreudvikling af MAB-systemet 

forbundet med inklusion af registreringsordningen kun have en minimal økonomisk påvirkning for de 

ca. 26.000 øvrige betalere. Modsat vil virksomheder omfattet at registreringsordningen bidrage til at 

betale for funktioner, som ikke direkte har betydning for deres registrering. Derfor mener 

Miljøstyrelsen ikke, at der er nogen brugere af MAB-systemet, som vil blive særligt økonomisk belastet 

af denne ændring.  
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Samlet set betyder det erhvervsøkonomiske konsekvenser på omkring 55.000 kr. i 2020, 275.238 kr. i 

2021, 194.650 kr. i 2022, 192.550 kr. i 2023, 190.450 kr. i 2024, 188.350 kr. i 2025, 165.513 kr. i 2026 

og 144.250 kr. årligt herefter. 
 

 Tabel 7 

 

 

 

   

  

 

Positive 

konsekvenser/mindreudgifter 

(hvis ja, angiv omfang) 

Negative 

konsekvenser/merudgifter 

(hvis ja, angiv omfang) 

 

 Økonomiske konsekvenser for 

erhvervslivet 

Bedre udgangspunkt for at holde sig 

ajour med relevante 

sprøjtemiddelregler, der kan medføre 

bedre overholdelse af reglerne og 

dermed færre ubevidste overtrædelser, 

der kan medføre bødestraffer, der 

således kan undgås.  

 

MAB-gebyr på 85 kr./registrering/år, 

hvilket samlet set vil give økonomiske 

konsekvenser for de 275 

virksomheder, der vurderes at være 

omfattet af registreringsordningen, på 

omkring 23.375 kr./år. Samlet set for 

de dele af erhvervslivet, der anvender 

MAB-systemet, ca. 26.000 brugere, vil 

de økonomiske konsekvenser 

forbundet med videreudvikling og 

drift af MAB være på omkring 816.251 

kr. i 2020-2026 (55.000 kr. i 2020, 

200.988 kr. i 2021, 120.400 kr. i 2022, 

118.300 kr. i 2023, 116.200 kr. i 2024, 

114.100 kr. i 2025, 91.263 kr. i 2026) 

og 70.000 kr. årligt herefter, der 

betales indirekte via MAB-gebyret.  

Samlet set betyder det 

erhvervsøkonomiske konsekvenser for 

55.000 kr. i 2020, 224.363 kr. i 2021, 

143.775 kr. i 2022, 141.675 kr. i 2023, 

139.575 kr. i 2024, 137.475 kr. i 2025, 

114.638 kr. i 2026 og 93.375 kr. årligt 

herefter. 

 

 Administrative konsekvenser for 

erhvervslivet 

 Mindre administrative konsekvenser 

årligt forbundet med registreringen i 

MAB, der forventes at tage højst 15 

min. at gennemføre, det vil sige med 

en skønnet timeløn på 739 kr. vil det 

samlet set give administrative 

konsekvenser for erhvervet på 

omkring på 50.875 kr./år.  

 

     

VI. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Indførelse af en registreringsordning har ingen målbar økonomisk konsekvens for den almene borger. 

 

 Tabel 8 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne, mio. kr.  
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  2020 2021 2022 2023 

Evt. 

varige 

herefter 

Udgifter  0 0 0 0 0 

Besparelser  0 0 0 0 0 

Heraf administrative 

omkostninger 
 0 0 0 0 0 

Heraf administrative 

besparelser 
 0 0 0 0 0 

Startomkostninger  0 0 0 0 0 

I alt  0 0 0 0 0 

  

VII. Samfundsøkonomiske konsekvenser 

Forslaget har ikke samfundsøkonomiske konsekvenser. 

VIII. Digitalisering og IT 

Da der ikke er tale om større og nye digitaliseringsprojekter af væsentlig økonomisk omfang vurderes 

dette ikke relevant. 

 

 Tabel 9 

Økonomiske konsekvenser i forhold til ændret anvendelse af digitalisering og IT, mio. kr.  

– en delmængde af konsekvenser opgivet i øvrige tabeller 

  2020 2021 2022 2023 
Evt. varige 

herefter 

Udgifter  - - - - - 

Besparelser  - - - - - 

Startomkostninger  - - - - - 

I alt  - - - - - 
 

 

IX. Forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser 

Ved national lovgivning  

 Der indføres en bestemmelse i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, som udmønter 

kemikalielovens § 37b.  

Ved EU-lovgivning. 

Ikke relevant.  

X. Meromkostninger som følge af overimplementering 

Ikke relevant. 
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 Tabel 10 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne, mio. kr.  

  2020 2021 2022 2023 
Evt. varige 

herefter 

Stat       

Kommuner og regioner       

Erhvervet       

Borgere       

I alt       

  

 

XI. Vejledningsafsnit om EU – særligt for EU regulering 

Ikke relevant.  


