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Dispensation fra vaskepladsbekendtgørelsens krav om
påfyldning på vaskeplads1 uden for BNBO for mikrobiologiske
sprøjtemidler
Ved mail af 20. maj 2019 har HortiAdvice på vegne af gartneribranchen søgt om
dispensation fra kravene i vaskepladsbekendtgørelsens 2 § 17, stk. 1 og 3, når der
bruges mikrobiologiske sprøjtemidler i væksthuse, dvs. kravene om at:
1.

2.
3.

påfyldning af plantebeskyttelsesmidler skal foregå på tæt belægning, hvor der
ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller
afstrømning til et ubefæstet areal,
væksthuset skal være indrettet, så der ved påfyldning ikke kan ske overløb til
et areal uden tæt belægning, og
at spild mv. skal føres fra stedet til opsamlingsbeholder eller –kar med
tilstrækkelig kapacitet.

HortiAdvice begrunder først og fremmest ansøgningen med, at flere
mikrobiologiske sprøjtemidler skal påfyldes i en så stor mængde vand, at det ikke
er muligt at påfylde midlet på en vaskeplads for derefter at påfylde vandet ude i de
enkelte væksthuse. Nogle af de mikrobiologiske sprøjtemidler vil tage skade, hvis
man venter med at påfylde vandet. Herudover bruges ofte gødningskar til at
sprøjte de mikrobiologiske sprøjtemidler ud. Et gødningskar kan normalt rumme
300-500 liter, og Arbejdstilsynet tillader ikke, at man skubber eller trækker disse
fyldte kar rundt.
Dispensationen gives kun til påfyldning i væksthuse uden for BNBO, da
dispensation inden for BNBO kun gives i helt særlige tilfælde, jf.
miljøbeskyttelseslovens3 § 21 c, stk. 5. Inden for et BNBO skal opblanding og
påfyldning af alle pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter foregå på tæt
belægning med afløb til en tæt beholder eller et returkar, og hvor der ikke kan ske
1

For læsevenlighedens skyld vil området i dispensationen blive kaldet en vaskeplads,
selvom vaskepladsbekendtgørelsen ikke kalder området en vaskeplads, men i stedet et
område med ”tæt belægning, hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient,
nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal”.
2
Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til
udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
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Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse.
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afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et
ubefæstet areal.
Hvis man vil have en dispensation til påfyldning uden en vaskeplads inden for et
BNBO, så skal der søges særskilt om dette.
Miljøstyrelsens afgørelse
Miljøstyrelsen vurderer, at formålet med at påfylde sprøjtemidler på en vaskeplads
ikke er aktuelt for mikrobiologiske sprøjtemidler uden for BNBO. Mikrobiologiske
sprøjtemidler, som ikke er klassificeret i henhold til miljø, giver ikke risiko for
forurening af jord, grundvand og overfaldevand som følge af påfyldning.
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der for mikrobiologiske sprøjtemidler, der ikke
er klassificeret i henhold til miljø, er god grund til at imødekomme ansøgningen
om en dispensation til at påfylde denne type midler uden at det foregår på en
vaskeplads.
Dispensationen gælder kun ved påfyldning af mikrobiologiske sprøjtemidler der
ikke er klassificeret i henhold til miljø. Midlet og beholderen skal derfor stadig
bortskaffes efter de gældende affaldsregler.
Miljøstyrelsen imødekommer på denne baggrund ansøgningen på følgende vilkår,
jf. § 20, stk. 1, i vaskepladsbekendtgørelsen:
1.

Dispensationen fra kravene om påfyldning i § 17, stk. 1 og 3 gælder
for mikrobiologiske sprøjtemidler i væksthuse. Mikrobiologiske
sprøjtemidler er baseret på mikroorganismer, og skal være godkendt
af Miljøstyrelsen. Midlerne må ikke være klassificeret i henhold til
miljø. Mikrobiologiske sprøjtemidler, som er godkendt i Danmark,
kan findes her.

2. Dispensationen skal på forlangende kunne forevises for
tilsynsmyndigheden.
3. Dispensationen gælder kun uden for boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO).
4. Øvrige krav i vaskepladsbekendtgørelsen, herunder de øvrige krav til
rengøring, til indretning af vaskepladser til brug for øvrige
sprøjtemidler og til udbringning af vaskevand og andre rester, der
indeholder pesticider, gælder fortsat.
5.

Dispensationen gælder til 1. juli 2021

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 20, stk.
2, i vaskepladsbekendtgørelsen.
Søgsmål skal være anlagt senest seks måneder efter at denne afgørelse er meddelt,
jf. § 101, stk. 1, 1. pkt., i miljøbeskyttelsesloven 4.
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Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse.
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Med venlig hilsen

Janne Thane Mikkelsen
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