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Information om mulighed for at søge Miljøstyrelsen om fritagelse for 
brug af digital selvbetjeningsløsning (NemID) med henblik på at opnå 
fritagelse for at udfylde IPM-skema og fritagelse for at indberette 
sprøjtejournaldata i SJI  
 
Nedenfor følger en orientering om reglerne for brug af Digital Post og den digitale 
selvbetjeningsløsning NemID. Desuden fremgår en orientering om, hvordan 
Virksomheder, der er fritaget for digital post og/eller som ikke benytter NemID, 
kan forholde sig til krav om udfyldelse af IPM-skema og krav om indberetning af 
sprøjtejournaldata i SJI.  
 
Digital Post  
Hvis man som privat person er fritaget for Digital Post, er det ikke ensbetydende 
med, at den virksomhed man ejer, er fritaget for Digital Post. Er virksomheden 
ikke fritaget for Digital Post, anses posten for at være kommet frem til en 
virksomhed, når den er kommet frem til virksomhedens digitale postkasse. Det er 
herefter virksomhedens ansvar at læse posten. Dette forudsætter normalt, at 
virksomheden benytter NemID.  
Enkelte virksomheder har givet fuldmagt til, at en ekstern part (fx en konsulent) 
får ret til at hente den digitale post og overbringe denne til virksomheden via fysisk 
post/papir. En sådan ordning forudsætter ikke, at virksomheden benytter NemID.  
En virksomhed der er fritaget for Digital Post, er ikke automatisk fritaget for at 
benytte en digital selvbetjeningsløsning som fx Miljøstyrelsens IT-systemer for 
indberetning af sprøjtejournaldata i SJI og udfyldelse af IPM-skema. Man skal 
anmode den myndighed, som står for den digitale selvbetjeningsløsning (her 
Miljøstyrelsen), om at blive fritaget for den specifikke digitale 
selvbetjeningsløsning, som forudsætter anvendelse af NemID, hvis der er særlige 
grunde hertil, se nedenfor.  
 
Fritagelse fra digital selvbetjeningsløsning med brug af NemID  
For at kunne udfylde IPM-skemaet og til dels også for at kunne indberette i SJI, 
forudsætter det, at virksomheden benytter NemID. Det er Miljøstyrelsen, der 
træffer afgørelse om fritagelse for brug af NemID i relation til brug af den digitale 
selvbetjeningsløsning i IPM-skemaet. Såfremt man opnår fritagelse for brug af 
digital selvbetjeningsløsning, giver Miljøstyrelsen dermed også dispensation til 
selve indberetningen i sprøjtejournal samt udfyldelsen af IPM-skema, da 
Miljøstyrelsens IT-systemer alene kan understøtte digital besvarelser.  
Hvis en virksomhed ønsker at blive fritaget for Miljøstyrelsens digitale 
selvbetjeningsløsning, der er udviklet til indsendelse af sprøjtejournaldata (SJI) og 
til udfyldelse af IPM-skema, bedes virksomheden eller dennes repræsentant 
indsende en ansøgning til Miljøstyrelsen om fritagelse for den digitale 
selvbetjeningsløsning.  
For at blive fritaget for den digitale selvbetjeningsløsning kræver det, at 
virksomheden på tro og love meddeler Miljøstyrelsen, at virksomheden ikke har 
teknisk eller faktisk  
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mulighed for at benytte den digitale selvbetjeningsløsning (NemID). Mulige 
forklaringer på dette kan være: virksomheden er ikke it-parat, virksomheden kan 
ikke få bredbåndsforbindelse på 512 k/bit, eller virksomhedsejer eller et 
ledelsesmedlem er handicappet eller indsat i fængsel, og ingen andre i 
virksomheden kan benytte selvbetjeningsløsningen.  
Ansøgningen om fritagelse for den digitale selvbetjeningsløsning skal derfor 
indeholde virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse, en beskrivelse af begrundelse 
for ansøgning om fritagelse for digital selvbetjeningsløsning og hvor ansøger på tro 
og love anfører, at begrundelsen hører under ovennævnte forudsætninger for at 
kunne få fritagelse. Navn og underskrift på ejer, ledelsesmedlem eller 
fuldmagtshaver skal endvidere fremgå af ansøgningen.  
Tillige skal man i ansøgningen anføre, om man samtidig ønsker en dispensation til 
krav om udfyldelse af IPM-skema og evt. dispensation fra krav om indberetning af 
sprøjtejournaldata i SJI. Man kan dog vælge at indberette disse data via Næsgaard 
Mark eller Mark Online på trods af, at man ikke benytter NemID.  
 
Du skal udfylde og underskrive det tilhørende ansøgningsskema, som skal sendes 
til Miljøstyrelsen enten ved at skanne dokumentet og sende pr. e-mail til: 
pesticider@mst.dk  eller ved at sende det underskrevne dokument med posten til:  
 
Miljøstyrelsen  
Pesticider og Biocider 
Att. Ulla Jakobsen 
Tolderlundsvej 5  

5000 Odense C 

 

Miljøstyrelsen vil herefter behandle ansøgningen. Såfremt den kan imødekommes, 

fremsender Miljøstyrelsen en fritagelse for at benytte NemID og dermed 

dispensation fra at udfylde IPM-skemaet og evt. indberetning af 

sprøjtejournaldata i SJI så længe at dette kun findes som en digital 

selvbetjeningsløsning. 

 

Såfremt Miljøstyrelsen ikke kan imødekomme ansøgningen, er virksomheden 

fortsat pligtig til at udfylde IPM-skemaet vha. NemID. 

 

 

mailto:pesticider@mst.dk

