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Dispensation fra autorisationsbekendtgørelsens krav om gyldigt 
sprøjtecertifikat eller autorisation 
 

Miljøstyrelsen har modtaget en række henvendelser fra professionelle brugere af 

plantebeskyttelsesmidler om muligheden for at dispensere fra kravene om, at det 

kræver gyldigt sprøjtecertifikat eller MAB-autorisation, hvis man ønsker at købe og 

anvende plantebeskyttelsesmider. Der er tale om ønske om dispensation af 

følgende bestemmelser i autorisationsbekendtgørelsens1 § 5, stk. 4 og 38, stk. 4, 1. 

led, og stk. 5 1. led, dvs. kravene om at: 

 

1. gyldigheden af en autorisation er 4 år enten fra den dato, hvor 

uddannelsescertifikatet er erhvervet, hvis autorisationen er opnået på 

baggrund af anden fyldestgørende viden så fra udstedelsestidspunktet eller 

fra gennemførelsen af et opfølgningskursus til uddannelsen, 

2. en person, der endnu ikke har opnået en autorisation, og som beskæftiger sig 

med professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, skal være i 

besiddelse af et relevant og gyldigt certifikat. 

3. en virksomhed, der ønsker at købe plantebeskyttelsesmidler, skal have en 

person beskæftiget i virksomheden, der er i besiddelse af et relevant og 

gyldigt certifikat. 

 

Henvendelserne begrundes med, at Corona-krisen har medført, at det ikke er 

muligt at komme på et opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, og de professionelle 

brugere har derved ikke mulighed for at generhverve et certifikat, der giver ret til 

at købe og anvende plantebeskyttelsesmidler, med mindre de får en dispensation. 

 

Miljøstyrelsen har derfor besluttet at give en generel dispensation, da der er tale 

om en særlig situation. Det er derfor ikke nødvendigt at indsende en ansøgning om 

dispensation, hvis du som professionel bruger er omfattet af dispensationen. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at de professionelle brugere, der har gennemført en 

sprøjtecertifikatuddannelse, og som ikke har kunnet komme på opfølgningskursus 

på grund af Corona-krisen, stadig vil kunne leve op til formålet med 

autorisationsbekendtgørelsen, da de professionelle brugere tidligere har erhvervet 

den grundlæggende viden om brugen af plantebeskyttelsesmidler, og da 

Miljøstyrelsen vurderer, at manglende mulighed for at købe 

plantebeskyttelsesmidler og foretage plantebeskyttelse i en række erhvervsgrene, 

vil medføre væsentlige økonomiske konsekvenser, som er de professionelle bruger 

uforskyldt.  

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1411 af 4. december 2017 om uddannelse og autorisation i forbindelse 

med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler. 
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Dispensationen gælder kun for personer, der har erhvervet en S1-autorisation 

og/eller personer der er i besiddelse af et gyldigt sprøjtecertifikat (herunder 

certifikat for gennemført opfølgningskursus), der er udløbet fra den 1. september 

2019 og frem til 1. juli 2020.  

 

Miljøstyrelsens imødekommer på denne baggrund ansøgningerne på følgende 

vilkår, jf. § 35 i autorisationsbekendtgørelsen: 

 

1. Den professionelle bruger skal have gennemført en 

sprøjtecertifikatuddannelse, og skal være i besiddelse af enten en S1-

autorisation eller et sprøjtecertifikat/certifikat for opfølgningskursus der 

dokumenterer gyldighed frem til 1. september 2019 eller senere. 

 

2. Ovenstående autorisation eller uddannelsesbevis skal på forlangende kunne 

forevises for tilsynsmyndigheden. 

 

3. Øvrige krav i autorisationsbekendtgørelsen gælder fortsat. 

 

4. Dispensationen gælder til den 1. juli 2020. 

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 36 i 

autorisationsbekendtgørelsen. 

 

Søgsmål skal være anlagt senest seks måneder efter at denne afgørelse er meddelt, 

jf. § 54 i kemikalieloven2. 

 

Yderligere oplysninger 

Miljøstyrelsen vil i nær fremtid offentliggøre en proces for hvordan styrelsen 

håndterer situationen efter 1. juli, for så vidt angår udfordringen vedr. at kunne 

gennemføre sprøjtecertifikat-opfølgningskurser og andre tilsvarende uddannelser 

og autorisationer.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Janne Thane Mikkelsen 

AC Fuldmægtig 

+45 20 53 36 02 

jatmi@mst.dk 

 

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017 om kemikalier. 


