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2 Forord 
Formålet med denne rapport er at komme med forslag til, hvordan man kan skrue en ny 
synsordning for sprøjter og sprøjteudstyr sammen. Forslagene er blevet til i en arbejdsgruppe 
med folk fra både maskinbranchen, landbrugs- og gartnerierhvervet og staten. Rapportens 
anbefalinger vil indgå i overvejelserne til et kommende lovforslag om syn af 
pesticidudbringningsudstyr. De nye regler skal være på plads senest i december 2011. 
 
Et nyt syn af sprøjter og sprøjteudstyr følger op på Grøn Vækst aftalen om et brugerfinansieret 
syn, og på rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor alle sprøjter skal 
gennemgå et syn og godkendes mindst hvert 5. år frem til 2020, hvorefter sprøjten skal til syn 
mindst hvert 3. år  
 
Direktivet siger, at senest den 14. december 2016 skal sprøjteudstyret være synet mindst én gang. 
Efter denne dato må kun sprøjteudstyr, der ved kontrol er i orden, være i professionel brug.  
 
 
3 Kommissorium for arbejdsgruppe 
 
 
 
 
 
Projektgruppe: Anbefalinger til model for kontrol af sprøjteudstyr 
Periode:                      1. kvartal 2010 
Formandskab: Plantedirektoratet, Miljø 
Sekretariat:                      Plantedirektoratet, Miljø 
 
 
Baggrund  
Med afsæt i aftalen om Grøn Vækst, og med henblik på implementering af rammedirektiv om 
bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EF) skal der fremadrettet ske en obligatorisk 
kontrol af sprøjter og sprøjteudstyr. Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kontrollen skal 
være brugerfinansieret. 
 
Plantedirektoratet har på denne baggrund udarbejdet dette kommissorium for en arbejdsgruppe, 
der skal komme med anbefalinger til, hvordan en model for den fremtidige kontrol med sprøjter 
og sprøjteudstyr kunne se ud. Analysen skal omfatte en vurdering af,  
 

1) hvorledes den fremtidige kontrol med sprøjteudstyr kan opfylde reglerne om obligatorisk 
sprøjteeftersyn i EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 
2009/128/EF). I henhold til direktivet skal alle sprøjter gennemgå et syn og godkendes 
mindst hvert 5. år frem til 2020, hvorefter sprøjten skal til syn mindst hvert 3. År. Senest 
den 14. december 2016 skal medlemsstaterne sørge for, at der er gennemført en 
inspektion af pesticidudbringningsudstyret mindst én gang. Efter denne dato må kun 
pesticidudbringningsudstyr, der ved inspektionen er fundet at være i orden, være i 
professionel brug. 

2) hvorledes kontrollen kan hænge sammen med EU´s maskindirektiv (Dir. 2009/127/EF). 
Direktivet stiller krav til nye sprøjter og sprøjteudstyr, herunder krav om en 
brugervejledning i, hvorledes kontrol af udstyret kan ske. Maskindirektivet vil kræve 
markedskontrol hos forhandler, producent, bruger eller importør. 

3) hvorledes kontrollen kan overflødiggøre Plantedirektoratets nuværende regler og kontrol 
på marksprøjteområdet, der er reguleret via Fødevareministeriets Lov om journal over 
brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Kontrollen gennemføres i dag af Plantedirektoratet.  

4) hvorledes kontrollen fremadrettet skal knyttes til den eksisterende kontrol af reglerne i 
vaskepladsbekendtgørelsen (Miljøstyrelsens BEK nr. 268 af 31. marts 2009)  

Anbefalinger til model for kontrol af sprøjteudstyr 
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Der er i finansieringen af Grøn Vækst sat midler af til, at Plantedirektoratet kan igangsætte og få 
implementeret synsordningen. Der er i 2010 og 2011 i alt afsat 2,0 mio. kr. til dette formål. 
Omkostninger til erhvervet ved en obligatorisk synsordning er i rapporten ”Konsekvensanalyse 
af regelmæssig og obligatorisk kontrol af sprøjteudstyr” udarbejdet af Fødevareøkonomisk 
Institut anslået til 10-13 mio. kr. årligt. 
 
Arbejdsgruppen nedsættes for at udarbejde et forslag til:   

• hvem der skal varetage udstyrskontrollen,  
• hvorledes brugerfinansieringen skal administreres   
• hvad kontrollen skal indeholde og 
• hvordan man udarbejder så fleksibelt et system som muligt 

 
Arbejdsgruppens opgave  
Analysen skal som minimum indeholde følgende: 
 
En oversigt over den nuværende lovgivning på marksprøjteområdet inklusiv de nye EU-regler. 
Forslag til en hensigtsmæssig kontrolmodel for sprøjteudstyr. Emner, der især skal berøres er: 

• Kontrolmodel for de forskellige typer af sprøjteudstyr. 
• Forslag til regelændringer, herunder 

o forslag til elementer til en samlet lovgivning, hvor regler om marksprøjter kun har 
et ophæng i en enkelt lov. 

o Økonomiske konsekvenser for erhvervet og myndighederne. 
o Brugerbetaling af fremtidig obligatorisk kontrol 
o Udbud/licitation af opgaven 

 
Arbejdsgruppens sammensætning 
Arbejdet gennemføres i en arbejdsgruppe, hvor Plantedirektoratet varetager formandskabet og 
sekretariatsfunktionen. I arbejdsgruppen deltager endvidere repræsentanter fra Miljøministeriet, 
Arbejdstilsynet, Hardi, Scan-Agro, Skærbæk Maskinforretning, Dansk Maskinhandlerforening, 
Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danfoil, Nellemann Agro, Dansk 
Gartneri samt Landbrug og Fødevarer, Landscentret og DJF. DJFs rolle i arbejdsgruppen vil være 
at bistå med en teknisk beskrivelse af sprøjteudstyr og fastlæggelse af kontrolmodel for de 
forskellige typer af sprøjteudstyr. Ad-hoc kan også inddrages kontrollørrepræsentanter ligesom 
Fødevareøkonomisk Institut vil kunne blive inddraget i arbejdet ad-hoc med faglige bidrag. 
 
Tidsplan og milepæle 
Analysen færdiggøres omkring 30. marts 2010. 
 
Afholdte møder i arbejdsgruppen 
 

- Tirsdag den 5. januar 2010 
- Mandag den 25. januar 2010 
- Torsdag den 11. februar 2010 
- Mandag den 15. marts 2010 
- Torsdag den 25. marts 2010 

 
De to første møder var halvdagsmøder. De tre efterfølgende var heldagsmøder.  
 
Begrebsafklaring 
Igennem opgaven anvendes ordet sprøjteejer. Med dette ord henvises til alle personer i 
besiddelse af pesticidudbringningsudstyr. Igennem opgaven anvendes desuden ordet 
synsvirksomhed. Med dette ord henvises til virksomheder, der tilbyder at udføre det 
obligatoriske sprøjteeftersyn. 
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4 Gældende lovgivning vedr. eftersyn af sprøjter  
 
Retsgrundlag 
Eftersyn af sprøjteudstyr finder sted på baggrund af nedennævnte bestemmelser: 

- Lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til 
udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. 
januar 2010. 

- Bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i 
jordbruget, som ændret ved bekendtgørelse nr. 577 af 21. juni 2004. 

 
Eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler varetages af Plantedirektoratet. 
Eftersynene gennemføres på stikprøvebasis. 
 
Hvem er omfattet af reglerne 
Den gældende bekendtgørelse om eftersyn af sprøjteudstyr er rettet mod ejere og brugere af 
jordbrugsbedrifter med et samlet jordtilliggende på mindst 10 ha. De 10 ha er inkl. lejede og 
forpagtede arealer. 
 
Uanset størrelse er jordbrugsbedrifter med arealer, der bliver anvendt til frugtplantage, 
frilandsgrøntsager, væksthusgartnerier og planteskoler, omfattet af reglerne. 
 
Som udgangspunkt er maskinstationer efter de gældende regler ikke omfattet af reglerne. Det 
skyldes, at reglerne er rettet mod jordbrugere, og som udgangspunkt defineres maskinstationer 
ikke som jordbrugere. Hvis en maskinstation selv ejer eller forpagter et areal, der er omfattet af 
reglerne, skal maskinstationens sprøjter testes alligevel. Testen skal omfatte alle 
maskinstationens sprøjter.  
 
5 Tidligere kontrolindsats hos jordbrugere i DK 
 
Siden 1996 har Plantedirektoratet hvert år ved stikprøver gennemført et antal eftersyn af 
sprøjteudstyr (funktionstests) hos jordbrugere for at afgøre, om sprøjteudstyret fungerer korrekt.  
 
Plantedirektoratets stikprøveeftersyn har været tænkt som et tilbud, der støtter jordbrugeren i at 
anvende og udbringe plantebeskyttelsesmidler korrekt. Funktionstesten af sprøjteudstyr har i de 
tilfælde, hvor der findes fejl på sprøjten, udelukkende resulteret i en vejledning til virksomheden 
i, hvorledes fejl og mangler kan rettes. 
 
Det årlige antal gennemførte eftersyn har siden 1996 varieret, men i gennemsnit er der frem til 
2006 blevet gennemført omkring 180 eftersyn om året. Siden 2007 er der grundet udsigten til ny 
lovgivning på området blevet gennemført et betydeligt mindre antal årlige eftersyn. 
 
Udtræksprofil 
Antallet af eftersyn samt udvælgelseskriterierne for hvem der skal have besøg fastsættes af 
Plantedirektoratet. 
 
De virksomheder, der udtages til eftersyn, inddeles i grupperne gartneri, mindre landbrug og 
større landbrug. 30 % af eftersynene gennemføres hos gartnerier. De resterende 70 % deles 
mellem landbrugsvirksomheder af varierende størrelse gerne således, at større og mindre 
jordbrugsvirksomheder er ligeligt repræsenteret. 
 

Funktionstesten 

Eftersynene gennemføres i sprøjtesæsonen, det vil sige fra april til september. Eftersynet 
afsluttes på stedet ved, at kontrolløren udleverer en kopi af rapporten med funktionstestens 
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resultat, så ejeren af sprøjten bagefter har mulighed for at få rettet eventuelle fejl, som er 
konstateret ved den udførte funktionstest af udstyret. 

 
Sprøjterne bliver efter gældende regler testet for kvaliteten af spredebillede, manometer, dyser, 
rør, slangeforbindelser, tank, pumpe, samt bom og armatur. 
 
Spredebillede, rør, slangeforbindelser, tank, pumpe, bom og armatur testes visuelt. Manometer 
testes for afvigelser ved fra 1 til 5 bar samt ved 6 bar. Dyser testes mod afvigelser fra sprøjtens 
gennemsnit (må ikke være over 8 %) og for afvigelser fra tabelværdier (må ikke være over 15 
%). 
 

Fejl 

Fra 1996 og frem til 2003 viser statistikken, at andelen af fejlbehæftede sprøjter har været 
faldende fra godt og vel tre fjerdedele til to tredjedele. Fra 2002 og frem til 2006, har antallet af 
sprøjter med fejl ligget og svinget omkring et niveau på ca. 70 %.  
 
Fordelingen på fejltyper ligger som følger – bemærk, at der kan være store udsving mellem 
årene: 
 
Spredebillede  ca. 15 % 
Rør, slanger, tank og pumpe ca. 27 % 
Bom   ca. 30 % 
Armatur   ca. 45 % 
Manometer 1 - 5 bar  ca. 57 % 
Manometer 6 bar  ca. 16 % 
Dyser i forhold til gennemsnit ca. 40 % 
Dyser i forhold til tabelværdi ca. 30 % 
 
 
6 EU-lovgivning og anden lovgivning relateret til sprøjter 

6.1 Rammedirektivet 

I oktober 2009 blev EU direktivet om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse 
af pesticider vedtaget (Direktiv 2009/128/EF, herefter kaldet rammedirektivet). Ifølge direktivet skal 
medlemsstaterne senest den 14. december 2012 meddele Kommissionen og de andre medlemsstater deres 
nationale handlingsplaner. De nationale handlingsplaner tages herefter op til revision mindst hvert femte 
år. 

 
Medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den 14. december 2011. 

 
Af artikel 8 fremgår, at sprøjter, der anvendes erhvervsmæssigt, skal inspiceres med visse intervaller og 
indenfor følgende tidsfrister: 

• 14. december 2016: Alt udstyr er inspiceret mindst 1 gang 
• Indtil 2020: maksimalt 5 år mellem inspektionerne 
• Efter 2020: maksimalt 3 år mellem inspektionerne 
• Nyt udstyr skal inspiceres mindst 1 gang inden for en periode på 5 år efter anskaffelse. 

 
Medlemslandene kan på baggrund af en vurdering af sundhedsmæssige og miljømæssige risici og 
på baggrund af en vurdering af omfanget af anvendelsen af udstyret fastsætte andre tidsfrister og 
inspektionsintervaller for: 

• Pesticidudbringningsudstyr, der ikke anvendes til sprøjtning 
• Håndholdt pesticidudbringningsudstyr, rygsprøjter eller andet udstyr, der kun anvendes i 

meget begrænset omfang.   
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Dog kan følgende sprøjter aldrig blive omfattet af undtagelsen: 
• Sprøjteudstyr monteret på fly eller tog 
• Bomsprøjter > 3m, herunder bomsprøjter der er monteret på såudstyr. 

 
Artikel 8 giver endvidere følgende mulighed for undtagelser: 
 
På baggrund af en vurdering af risikoen for menneskers sundhed og miljøet, herunder en 
vurdering af omfanget af anvendelsen af udstyret, kan medlemslandene helt undtage visse 
sprøjter fra krav om inspektion. Det gælder: 

• håndholdt pesticidudbringningsudstyr  
• rygsprøjter.  

 
Den fulde tekst i artikel 8 fremgår af bilag I. 
 
Inspektion af pesticidudbringningsudstyr skal omfatte alle aspekter, som har betydning for 
opnåelse af et højt sikkerheds- og beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Det 
betyder bl.a., at inspektionen skal sikre, at pesticidudbringningsudstyret skal fungere pålideligt 
og anvendes korrekt til det påtænkte formål, og det skal sikres, at pesticiderne kan doseres og 
udbringes præcist. Udstyret skal være i en sådan tilstand, at det kan fyldes og tømmes sikkert, let 
og fuldstændig uden udsivning af pesticider. Det skal også kunne renses let og grundigt. 
Tilpasning af udstyret skal kunne foretages enkelt, nøjagtigt og reproducerbart.  
 
Af rammedirektivets bilag II fremgår, hvad der mere specifikt skal lægges vægt på, når der skal 
formuleres sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav til inspektion af pesticidudbringningsudstyr. 
Dette bilag II er vedhæftet som bilag II til denne rapport.  
 
Standarder for inspektion af sprøjter 
Den europæiske standardiseringskomite (CEN) er, i forbindelse med rammedirektivet, blevet 
bedt om at udarbejde harmoniserede standarder for inspektion af de forskellige sprøjtetyper, der 
anvendes af professionelle. Disse standarder skal bidrage til at harmonisere 
inspektionsordningerne mellem medlemslandene og dermed lette den gensidige anerkendelse af 
kontrolcertifikater for pesticidudbringningsudstyr. Det er endvidere således, at udstyr, der er 
udviklet i overensstemmelse med disse standarder, forudsættes at overholde de sundheds-, 
sikkerheds- og miljømæssige krav, der fremgår af rammedirektivets bilag II.   
 
Den liste over sprøjter, som CEN arbejder ud fra, kan ses i bilag V. 
 
Der eksisterer allerede standarder for marksprøjter og luftassisterede sprøjter til busk og træ 
frugt, og de har nummer: EN 13790-1 og 2 (disse standarder vil fremover komme til at hedde EN 
ISO 16122-1 og 2). CEN er blevet bedt om at revurdere disse standarder, da der er usikkerhed 
omkring dele af deres indhold. Det fremgår nemlig af disse standarder, at man kan kontrollere de 
på sprøjten anvendte dyser, ved at anvende to forskellige målemetoder. Disse to målemetoder 
kan dog medføre forskellige resultater for den samme sprøjte, og er derfor problematiske.   
 
I rapporten ”Sammenligning af målinger af væskefordeling fra marksprøjter med sprayscanner 
og flowmåler” af Jan Langenakens (Agricultural Research Centre, Gent, Belgien) beskrives 
resultaterne af en eksperimentel og teoretisk sammenligning mellem de to forskellige 
målemetoder. Dysernes arbejdskvalitet er målt ved enten måling af fordelingen eller måling af 
ydelsen. 
 
Disse to forskellige metoder er anvendt i forskellige lande, hvorved nogle dyser er accepteret 
eller kasseret ved begge målemetoder, medens de i andre tilfælde er accepteret af den ene metode 
og kasseret af den anden og vice versa. I sidstnævnte tilfælde, hvor kontrollen er afhængig af 
målemetoden, vil kontrollerne ikke sammenlignelige. Sprøjteejerne kan derfor have fordele og 
ulemper afhængig af hvilken metode, der er anvendt i det pågældende land. 
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En kombination af begge kriterier i de forskellige prøvemetoder i Europa er derfor ifølge denne 
rapport ønskelig og må blive resultatet af en diskussion i ISO og mere specifikt i Task Group 
CEN/TC 144/WG 3. 
 
CEN er derudover officielt blevet anmodet om at udarbejde standarder i henhold til kravene til 
pesticidudbringningsudstyr formuleret i maskindirektivet. Af anmodningen til CEN fremgår det, 
at de standarder, der skal udarbejdes på baggrund af maskindirektivets krav til 
pesticidudbringningsudstyr, skal være i overensstemmelse med de standarder, der støtter 
bestemmelserne i relation til inspektion af pesticidudbringningsudstyr formuleret i direktiv 
2009/128/EC (rammedirektivet). 

6.2 Maskindirektivet 

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF er trådt i kraft fra den 29. december 2009. Direktivet er 
implementeret i dansk lovgivning via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 
om indretning af tekniske hjælpemidler samt Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 700 af 
26/06/2008 om indretning af udstyr på faste offshoreanlæg 
 
Maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF) er blevet ændret ved Direktiv 2009/127/EF. Ændringen 
angår pesticidudbringningsmaskiner og formålet med forslaget er at sikre, at nye maskiner til 
pesticidudbringning ikke forurener miljøet unødigt. Der er, som noget nyt, tale om integration af 
miljøbeskyttelseskrav i maskindirektivet. Både ændringen i maskindirektivet og ovennævnte 
rammedirektiv udspringer af en Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider, som 
Kommissionen fastlagde i en meddelelse i 2006.   
 
Med ændringen i maskindirektivet indføres væsentlige miljøbeskyttelsesbestemmelser om 
konstruktionen og fremstillingen af nye pesticidudbringningsmaskiner. Kravene fremgår af bilag 
III. For en gennemgang af de eksakte ændringer i forhold til gældende direktiv, se bilag IV. 
 
Direktivet beskriver de overordnede krav, som pesticidudbringningsmaskinerne skal opfylde, 
inden de markedsføres og/eller ibrugtages. Derimod er de europæiske 
standardiseringsorganisationer ansvarlige for at opstille harmoniserede standarder med mere 
detaljerede specifikationer for de forskellige kategorier af sådanne maskiner, således at 
fabrikanten kan opfylde de opstillede krav.  
 
Maskindirektivets miljøkrav omfatter maskiner, som er specielt beregnet til udbringning af 
plantebeskyttelsesprodukter. Pesticidudbringningsmaskiner omfatter selvkørende, bugserede, 
køretøjsmonterede, luftbårne samt stationære maskiner beregnet til pesticidudbringning. 
Pesticidudbringningsmaskiner omfatter også mekanisk drevne eller manuelt betjente bærbare og 
håndholdte maskiner med trykkammer. Maskindirektivet omfatter maskiner til såvel professionel 
som ikke-professionel brug. Bilag X viser en oversigt over forskellige typer 
pesticidudbringningsudstyr, og om de er omfattet af maskindirektivet eller ej. 
 
Implementering 
Medlemsstaterne skal vedtage bestemmelser, der implementerer direktiv 2009/127/EF senest den 
15. juni 2011, dvs. om ca. 1½ år. Disse bestemmelser anvendes fra den 15. december 2011.  
 
Arbejdstilsynet er kompetent myndighed på maskindirektivet og har implementeret det 
oprindelige direktiv i dansk ret. Dog er enkelte dele af direktivet implementeret af 
Energistyrelsen for så vidt angår maskiner på off-shore anlæg.  
 
Ændringsdirektivet vil medføre generelle ændringer i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
indretning af tekniske hjælpemidler. Bl.a. tilføjes en ny definition samt ændringer i eksisterende 
bestemmelser, bl.a. sikkerhedsklausulen. Disse er af mere generel karakter og vedrører således 
også sikkerhed og sundhed. 
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Direktivets indhold angår imidlertid primært indretningskrav til pesticidudbringningsmaskiner af 
hensyn til ydre miljø, hvilket i dag ikke er Arbejdstilsynets ressortområde. Arbejdstilsynet har 
ikke umiddelbart hjemmel til at implementere miljøkravene.  
 
Miljøbeskyttelsesloven giver hjemmel til implementering af direktivet i dansk lov. 
Miljøstyrelsen kan uddelegere beføjelsen til andre myndigheder. Det er planen, at 
Arbejdstilsynet implementerer direktivet, når beføjelsen hertil er uddelegeret. 
 
Markedsovervågning 
Medlemsstaterne har pligt til at overvåge, at maskiner på markedet overholder maskindirektivets 
krav. Maskindirektivet specificerer ikke nærmere, hvordan dette skal ske, men EU 
Kommissionens vejledning til maskindirektivet giver retningslinjer herfor. Der er tale om en 
stikprøvevis kontrol, samt indgreb i det omfang myndigheden bliver bekendt med overtrædelser, 
fx på baggrund af en klage. Markedsovervågningen kan ikke uddelegeres til private. 
 
Arbejdstilsynet er ansvarlig for markedsovervågningen i forhold til maskindirektivets generelle 
krav samt sikkerheds- og sundhedskrav. Det er planen, at Arbejdstilsynet også skal stå for 
markedsovervågningen i forhold til miljøbeskyttelseskravene. Hjemmelgrundlaget hertil er dog 
endnu ikke på plads. 

6.2.1 Sammenligning af maskindirektivets krav med rammedirektivet og standarden      
EN 13790-1 

Der er i arbejdsgruppen udarbejdet en umiddelbar sammenligning mellem de særlige 
miljøbeskyttelseskrav i direktiv 2009/127/EF om pesticidudbringningsmaskiner med kravene til 
inspektion i rammedirektiv 2009/128/EF, bilag II, samt kravene i standarden DS/EN 13790-1 
Landbrugsmaskiner – Marksprøjter – inspektion af marksprøjter i brug – Del 1: sprøjter til 
markafgrøder (denne standard vil fremover hedde EN ISO 16122-1). Sammenligningen kan ses i 
bilag VIII. 
  
Formålet med analysen er at afdække, i hvilket omfang maskindirektivets særlige miljøkrav vil 
blive kontrolleret under syn af sprøjterne. 
 
Analysen viser, at en væsentlig del af maskindirektivets miljøbeskyttelseskrav indirekte vil blive 
kontrolleret i forbindelse med synet. Der er dog også nogle krav, som ikke bliver kontrolleret, og 
en vis markedsovervågning er derfor nødvendig. 
 
Skal synsvirksomhederne kontrollere maskindirektivets krav samt pålægges en 
indberetningspligt, hvis de finder mangler? 

Arbejdsgruppen ønsker principielt, at en sprøjte kun kan blive godkendt til synet, hvis den 
overholder gældende regler, herunder maskindirektivets krav. Arbejdsgruppen finder dog 
samtidig, at synsvirksomhederne kun bør pålægges ekstra inspektionsopgaver i forhold til 
rammedirektivets bilag II i det omfang, det er stort set omkostningsfrit. Arbejdsgruppen finder 
derfor ikke, at en decideret kontrol af, om maskindirektivets krav er overholdt, er realistisk. 
 
Arbejdsgruppen ønsker dog – da det er væsentligt og samtidig uden store omkostninger –, at 
synsvirksomhederne pålægges at notere i synsrapporten, om maskiner fremstillet fra 1995 er CE 
mærket, om der forefindes en overensstemmelseserklæring, og om der forefindes en 
brugsanvisning på dansk.  
 
Begrundelsen er, at når maskinen er CE mærket, og der foreligger en 
overensstemmelseserklæring, giver det brugerne en formodning om, at maskinen opfylder 
gældende regler. Overensstemmelseserklæringen er fabrikantens skriftlige erklæring om, at 
maskinen overholder maskindirektivets krav.  
Dansk brugsanvisning er vigtig for, at maskinen kan anvendes og efterses sikkerheds-, sundheds- 
og miljømæssigt forsvarligt. (Miljøoplysninger i brugsanvisningen er først et krav fra 
15.12.2011).  
Kontrol af ovennævnte er enkelt og (stor set) omkostningsfri.  
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Det har været drøftet i arbejdsgruppen, om manglende CE mærkning, 
overensstemmelseserklæring eller brugsanvisning skulle medføre, at 
pesticidudbringningsmaskinen dermed ikke kunne godkendes til synet. Arbejdstilsynet har hørt 
EU Kommissionen, om det kunne være i strid med reglerne for det indre marked, at en 
virksomhed varetager denne opgave. Kommissionen finder, at det kun er 
markedsovervågningsmyndigheder, der kan foretage indgreb i forhold til mangler iht. 
maskindirektivet. Arbejdstilsynet må derfor fraråde, at der udarbejdes regler om, at sprøjterne 
ikke kan godkendes til synet, hvis ikke de er CE mærket, har overensstemmelseserklæring eller 
dansk brugsanvisning. 
 
Med hensyn til indberetningspligt til myndigheden vurderer Arbejdstilsynet, at der kun bør være 
en indberetningspligt, såfremt synsvirksomhederne ikke også er fabrikanter, importører eller 
distributører af pesticidudbringningsmaskiner. Såfremt synsvirksomhederne i overvejende grad 
bliver maskinforhandlere, kan der, efter Arbejdstilsynets mening, være en interessekonflikt, og 
det vil være et juridisk problematisk at pålægge maskinhandlerne en indberetningspligt. 
Arbejdstilsynet finder derfor ikke, at synsvirksomhederne bør pålægges nogen indberetningspligt 
vedr. konstaterede mangler. 
 
På baggrund af ovennævnte, anbefaler arbejdsgruppen, at synsvirksomhederne pålægges at 
notere om maskinerne er CE mærket, om der er en overensstemmelseserklæring og om der 
forefindes en dansk brugsanvisning. Resultatet af kontrollen noteres (afkrydses) i synsrapporten. 
Derved bliver sprøjteejeren gjort opmærksom på evt. mangler. Derudover skal det ingen 
konsekvenser have for synet af sprøjten. Rapporten skal derfor ikke indberettes, men 
Plantedirektoratet og Miljøstyrelsen kan kontrollere oplysningerne i forbindelse med 
kontrolbesøg hos sprøjteejerne. 
 
Hvorledes sikres det, at brugsanvisningens beskrivelse af krav til inspektionen følges?  
Maskindirektivet kræver fra den 15. december 2011, at sprøjtefabrikanterne i brugsanvisningen 
skal beskrive de funktioner, som skal inspiceres under synet for, at maskinen fungerer korrekt 
samt beskrive, hvorledes måleudstyr tilkobles. Der bør derfor stilles krav om, at 
synsvirksomheden skal følge relevante retningslinjer i maskinens brugsanvisning. 

6.3 Nugældende nationale regler, der skal tages hensyn til i forbindelse med 
indførelse af syn af sprøjter 

 
Vaskepladsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler (bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009) omfatter følgende 
sprøjtetyper: 
 

1. Alle typer af marksprøjter, herunder tågesprøjter, til udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler udendørs 

a. Eksempler: Marksprøjter m. bom, tågesprøjter med blæser samt specialbyggede 
sprøjter fx tunnelsprøjter, båndsprøjter, weed-wipere (redskab til påstrygning af 
ukrudtsmidler) 

2. Rygsprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler indrettet til at blive båret på 
ryggen under udsprøjtning 

3. Væksthussprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i væksthuse. 
 
Vaskepladsbekendtgørelsen omhandler brugen af sprøjter, hvorledes sprøjter skal rengøres 
indvendigt og udvendigt, hvordan fortynding af resterende sprøjtevæske bør foregå samt, hvilket 
udstyr der skal bruges til at påfylde vand og pesticider på sprøjten.   
 
De fleste af disse anvisninger kan enten være knyttet til en egentlig vaskeplads, eller til udstyr 
monteret på sprøjten, så påfyldning og vask kan foregå i marken. Der er krav om, at udstyret til 
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fortynding af resterende pesticider og indvendig spuling af sprøjten skal forefindes på 
ejendommen. Meget af udstyret vil i de fleste tilfælde være monteret på sprøjten.  
 
Hvis udstyret er monteret på sprøjten kan det være formålstjenligt at medtage det i synet, da 
sprøjten ikke vil være funktionsdygtig, hvis ikke udstyret virker. Hvis ikke udstyret er på 
sprøjten, foreslår arbejdsgruppen, at det ikke godkendes sammen med sprøjten, men kontrolleres 
i forbindelse med kontrol af vaskeplads. 

6.4 Undervisningsregler, der skal tages hensyn til i forbindelse med indførelsen af 
syn af sprøjter 

 
Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for 
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler (bekendtgørelse nr. 557 af 23. juni 2009) 
beskriver, hvornår der er krav om et sprøjtecertifikat / sprøjtebevis, krav om opfølgningskursus 
og beskriver de overordnede krav til kursusindholdet. Desuden findes en vejledning med en mere 
detaljeret beskrivelse af undervisningens indhold. 
 
Sprøjtecertifikatkurset varer 74 timer, hvoraf 4 timer er prøveaflæggelse.  
Undervisningen skal indeholde følgende hovedemner: 
 
1. Kemikaliekendskab   2 timer 
2. Sprøjtekendskab 20 timer 
3. Alment plantekendskab & 

Sygdomme og skadedyr, i alt 35 timer 
4. Miljøpåvirkninger  5 timer 
5. Arbejdsmiljø  3 timer 
6. Bekæmpelsesmidler  3 timer 
7. Lovgivning   2 timer 

 

Punkt 2. Sprøjtekendskab indeholder: 

Sprøjtetyper, sprøjtens opbygning, funktion og justering, sprøjteteknik, dysevalg, vinddrift, 
påfyldning af kemikalier, rengøring af materiel. 

Temaer om specifikke sprøjtetyper er delvist afhængig af, om kurset er rettet mod landbrug, 
gartneri eller skovbrug 

Emnet indeholder: 
• generel sprøjteteknik 
• forskellige sprøjtetyper, 
• sprøjtens opbygning, funktion og justering, 
• styresystemer 
• dysetype og valg af dyser, 
• pumper og spredebom, samt justering af disse, 
• hastighed, tryk og bomhøjde 
• vinddrift 
• påfyldning af kemikalier, rengøring af materiel 

Deltageren skal ud fra et givet sprøjtearbejde kunne angive dysetype, vælge tryk og beregne 
væskemængde og kørehastighed samt kunne justere sprøjten. 

 
Sprøjtebeviskurset varer 12 timer. 
Undervisningen skal indeholde følgende hovedemner: 
 
1. Kemikaliekendskab  1 time   
2. Sprøjtekendskab,  4 timer 
3. Miljøpåvirkninger 2 timer 
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4. Arbejdsmiljø 1 time   
5. Bekæmpelsesmidler 1 time   
6. Lovgivning 1 time   
 
Opfølgningskursets varighed er 7 timer og skal gennemføres hvert 4. år. 
Undervisningen skal indeholde følgende hovedemner: 
 
 
1.              Sprøjteteknik                                        2 timer 
2.              Bekæmpelsesmidler                              1 time 
3.              Behandlingsstrategier                          3 timer 
4.              Lovgivning                                            1 time 
 
Ifølge 3F er det ikke nok at information om sprøjteeftersyn formidles på opfølgningskurserne. De 
mener også, at det bør være en del af den almindelige sprøjtecertifikatuddannelse, da det er her, 
brugerne af sprøjterne første gang stifter bekendtskab med reglerne om sprøjtearbejde. 
 
7 Internationale erfaringer 
 

7.1 Sverige: 

I Sverige er det anslåede antal sprøjter i drift ca. 19.000, heraf ca. 250 tågesprøjter. Frivillig 
funktionstest har været gennemført i Sverige siden 1988 og er indtil 1999 gennemført med 
tilskud fra staten. I 2006 er funktionstestreglerne revideret og skal følge de fælles Europæiske 
standard for afprøvning af sprøjteudstyr i brug EN-13790. Funktionstesten er fortsat frivillig, 
undtaget for de, som avler sukkerroer, de som har tegnet Svensk Sigill kontrakt og de, som 
modtager erstatning for miljøbeskyttelsesområder.  
Der er ingen krav om interval imellem tests, men det anbefales at teste minimum hvert andet år.  
Nye sprøjter skal også testes før de tages i brug – også selv om sprøjterne er testet fra fabrik og 
opfylder de tyske JKI (Julius Kühn Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) 
standarder eller de engelske NSTS (National Sprayer Testing Scheme) standarder. 
Der udarbejdes i øjeblikket planer for obligatoriske eftersyn, som følge af EU direktivet 
2009/128/EF. 
 
Jordbruksverket er ansvarlig for uddannelse af testere samt godkendelse og kontrol af 
testudrustning. Der gives tilskud til investering i testudstyr, 75 % af investeringen eller 
maksimalt SEK 165.000. Testudrustning kontrolleres af Jordbruksverket. 
Testere skal gennemgå et 4 dages kursus og skal have sprøjtebevis. Godkendt uddannelse giver 
tilladelse til at udføre tests i fem år. Testere skal endvidere deltage i videre- og 
repetitionsuddannelsesforløb. Testere er både private, landmænd og maskinhandlere.  
Der er i dag knap 130 godkendte testere og en specialist på tågesprøjter. 
 
Der er pt. forslag om at igangsætte risikovurderinger samt vurdering af omfanget af brugen af 
sprøjter, der ikke er omfattet af rammedirektivet (ryg og håndholdte). Dette for senere at være i 
stand til at vurdere om disse sprøjter skal friholdes for test. 
 
Der ligger forslag om, at introduktionen af testsystemet bør ske ved, at der stilles krav om, at 
sprøjteudstyr som skal anvendes, og som der findes harmoniserede standarder for, skal være 
funktionstestede. Dette krav stilles først i halvdelen af landets kommuner og et år senere i de 
resterende. Nye sprøjter anses for at være funktionstestede ved leverancen og er derefter med i 
systemet. 
 
Det foreslås i den svenske rapport fra Jordbruksverket, at der gøres overvejelser om, hvorvidt 
hvert enkelt land i EU skal have faciliteter til at gennemføre test af togsprøjter. 
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Det er erfaringen fra Sverige, at man kan gennemføre 3-4 syn pr. dag. Det er i den forbindelse 
især bombredden, der er afgørende for, hvor lang tid et syn tager, da det tager ca. lige lang tid at 
gennemføre et syn med en spray scanner og en håndholdt scanner. Svenskerne diskuterer p.t., om 
det skal være lovligt at anvende håndholdte scannere fremadrettet, da de ikke mener, at de er 
præcise nok. 
 
 
Henvisninger:  
Föreskrifter om ändring i Statens jordbrukverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statbidrag m.m. 

för funktionstest av lantbrukssprutor 

Teknikbrev 2009-01-27 

Teknikbrev 2005-02-23 
Införande av obligatoriskt funktionstest för lantbrukssprutor och fläktsprutor 2004 

 

7.2 Norge: 

I Norge anslås der at være ca. 28.000 sprøjter i drift. I 2001 indførte Norge obligatoriske 
funktionstests af sprøjter og i 2006 blev regelsættet skærpet, så det i højere grad følger EN-
13790.  
Mattilsynet godkender og vedligeholder regelsættet for funktionstests af sprøjter i Norge. Det er 
IMT (Institutt for matematiske realfag og teknologi) under UMB (Universitet for Miljø- og 
Biovidenskab), der gennemfører og godkender testere og testudrustning. Testere skal opdateres 
hvert 5. år. Der er ca. 75 godkendte testere i Norge. 
 
Sprøjterne skal testes hvert 5. år. Det er brugerens ansvar, at sprøjten er testet og godkendt. 
Nye sprøjter får automatisk en godkendelse. Det er leverandørens ansvar, at sprøjterne lever op 
til funktionstestkravene. Når sprøjten er testet og godkendt, påføres sprøjten et mærkat og 
dokumentation for testen tilsendes og registreres i Mattilsynet. 
 
På grund af de infrastrukturelle og topografiske forhold i Norge består testsystemet af omkring 
70 mobile testenheder placeret rundt omkring i landet. Sprøjtebrugeren skal deltage ved 
sprøjteeftersynet. Kun mellem en og seks sprøjter testes normalt på det samme sted. I gennemsnit 
bliver der på årlig basis testet mindre end 50 sprøjter pr. testenhed. Dette betyder, at Norge 
anvender forholdsvis billigt testudstyr, der hurtigt kan blive monteret og afmonteret, for 
derigennem at sænke omkostningerne i forbindelse med testen. 
 
Henvisninger: 
Informasjonsfolder_f_26075a 

Funktionstestregler Norge 
Instruks_for_funksjo_39410a 

Sjekkliste__kerspr_y_27006a 

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00046/Instruks_for_test_av_46185a.pdf 

 

7.3 Tyskland: 

I Tyskland findes ca. 140. 000 marksprøjter og 60.000 tågesprøjter. Test af marksprøjter har 
været obligatorisk siden 1993, mens obligatorisk test af tågesprøjter er indført senere. 
Test skal udføres efter retningslinjerne i EN-13790. 
 
Det er ejerens ansvar om den anvendte sprøjte er testet og godkendt. Anvendelse af ikke 
godkendte sprøjter udløser bøde. Test af sprøjter skal udføres med to års interval. Nye sprøjter er 
testet på fabrik af JKI (Julius Kühn Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) 
godkendt personale. Det er JKI, der har det overordnede ansvar for obligatoriske sprøjtetests, 
men det er de enkelte delstaters ansvar, at testen udføres. Der er derfor en vis variation på blandt 
andet prissætning for udførte test. 
  
Testen skal udføres indendørs (mindst tre vægge skal findes) på godkendte testområder af 
uddannede testpersonale. Det er primært maskinhandlere, der har godkendelsen som testere. I 
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mange tilfælde har maskinhandlere i fællesskab etableret testforretning. Kontrol og godkendelse 
af testudrustning udføres for staten af JKI. 
 
Den væske, der anvendes til test, opsamles og tages af sprøjteejeren med hjem, således at 
miljøbelastningen på den enkelte teststation er minimal. Når sprøjten er godkendt, påføres 
sprøjten et mærkat med årstal for godkendelse. 
 
Henvisninger: 
rili1231_Prüfungsordnung für Pflanzenschutzgeräte 

rl1111_Merkmale Spritz- und Sprühgeräte für Flächenkulturen 

rl1112_Merkmale Spritz- und Sprühgeräte für Raumkulturen 

rl1113_Merkmale Tragbare nicht motorisch betriebene Spritzgeräte 
rl1321_Merkmale für die Prüfung in Gebrauch befindlicher Spritz- und Sprühgeräte für Flächen- und 

Raumkulturen 

rl1311_Anforderungen an Kontrollausrüstungen für die Prüfung in Gebrauch befindlicher 

Pflanzenschutzgeräte 

 
 

7.4 Holland 

I 1988 blev Foundation for Quality Control of Agricultural Machinery (SKL) grundlagt med det 
formål at udvikle en generel standard for syn af sprøjteudstyr. Det år blev den første officielle 
synsvirksomhed etableret, og de første inspektører certificeret. På dette tidspunkt foregik syn af 
sprøjter på frivillig basis. Fra 1997 blev syn af marksprøjter gjort obligatorisk på grundlag af 
regler udarbejdet af the Product Boards for Agricultural and Horticulture. I 2002 blev 
obligatorisk test af tågesprøjter til buske og træer introduceret.   
 
Kravene til sprøjteudstyret er formuleret i reglerne fra the Product Boards, og af disse regler 
fremgår det også, at SKL varetager den overordnede administration af synene. Det har fra starten 
været således, at godkendte synsvirksomheder udfører synene under supervision af SKL. SKL 
formulerer, hvorledes synene skal foregå og varetager uddannelsen af inspektørerne i samarbejde 
med et specialiseret uddannelsesinstitut. Synsvirksomhederne udfører synene i overensstemmelse 
med den aktuelle teststandard. Resultaterne af synene indføres i en standardformel og alle 
godkendte sprøjter får påklistret et mærkat med et unikt nummer og datoen for den næste 
inspektion. Kun sprøjter, der kan opfylde alle krav, bliver godkendt. Synsvirksomhederne 
rapporterer resultaterne af alle inspektioner til SKL, der samler oplysninger i en database. 
 
For at opnå et ensartet udført syn på et kvalitativt højt niveau har SKL udviklet et 
kvalitetssikringssystem, der er ISO9001: 2000 certificeret. Elementer i systemet er: ensartede og 
klare standarder for, hvornår sprøjten via et syn godkendes, ensartede standarder for testudstyret 
på teststationerne, periodiske inspektioner af alle teststationer, periodisk test af testudstyret, god 
basisuddannelse af og genoptræningskurser for inspektørerne og tilfældige tjek af inspicerede 
sprøjter.  
 
Der eksisterer i dag 130 synsvirksomheder for landbrugssprøjter og ca. 15 synsvirksomheder for 
specialsprøjter. Langt de fleste syn gennemføres af traktor- og maskinværksteder. Ved syn 
anvendes både håndholdte dysetestere og sprayscannere, men de fleste er efterhånden ved at gå 
over til sprayscannere. En sprøjtetest koster ca. 100 euro i startgebyr og derudover ca. 50 euro 
pr. time. Alle sprøjter skal testes hvert tredje år. 

7.5 Belgien 

I Belgien har der eksisteret et obligatorisk sprøjteeftersyn siden 1995. Eftersynet gælder alle 
sprøjter, der kan anvendes til at sprøjte registrerede landbrugspesticider inden for Belgiens 
grænser. Synene vedrører primært mark- og frugtplantagesprøjter, men også drivhussprøjter. 
 
Sprøjterne skal synes hvert tredje år, og den gennemsnitlige pris pr. syn er ca. 700 kr. 
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Synene gennemføres af nogle offentlige mobile teams fra de regionale myndigheder (de såkaldte 
Agricultural Research Centers). Den overordnede styring af synsordningen varetages af Ministry 
for Consumer Protection, Public Health and the Environment. Der er seks inspektionsteams i 
Belgien, der syner omkring 24.500 sprøjter hvert tredje år. Mellem 10 og 14 sprøjter synes hver 
dag af et team på to personer. 
 
Inspektionsmetoden består i separat og uafhængigt at måle funktionsevnen af hver enkelt del på 
sprøjten, for derudfra at kunne afgøre, om der er nogen defekter og videreformulere, præcist 
hvad der skal gøres, for at sprøjten kan godkendes. 
 
Det er ikke altid, at en funden fejl ved en sprøjte medfører, at den ikke bliver godkendt. Kun hvis 
fejlens oprindelse kan tilskrives brugeren af sprøjten, hvis fejlen medfører forstyrrelser i 
sprøjtefunktionen af betydning, og når fejlen er blevet fastslået på indiskutabel og objektiv vis. 
Eventuelle reparationer af sprøjter skal ske inden for fire måneder, hvorefter sprøjten vil komme 
igennem endnu et syn.  
 
I 2009 blev mindre ens 15 % af de inspicerede sprøjter erklæret ikke godkendt ved den første 
inspektion. Erfaringen er, at sprøjtebrugerne får repareret deres sprøjter på forhånd. Derudover 
har man observeret en teknisk forbedring af sprøjterne samt en generel positiv udvikling i folks 
attitude overfor syn af sprøjter.    
 

7.6 England 

Der er for nuværende ingen obligatorisk ordning for test af sprøjter i England. Det skyldes, at 
regeringen nægtede at indføre regler på dette område på grund af de omkostninger, det 
involverede. Den testordning, der eksisterer, blev introduceret af jordbrugserhvervet som en del 
af en større pakke af tiltag for at undgå skat på pesticider. Selvom der ikke er obligatorisk krav 
om test af sprøjter, bliver de fleste sprøjter testet alligevel, fordi aftagerne af sprøjteejerens 
afgrøder kræver det - faktisk tilsvarende Sverige før de seneste opstramninger. 
  
Det eneste krav til testudstyret er, at hovedtrykmåleren testes hvert år.  
 
Det er maskinproducentforeningen, der står bag ordningen og de tager £ 22 (ca. d.kr. 185) i 
gebyr - hertil kommer ca. £ 100 (850 d.kr.) til synsvirksomheden. 
  
Synet er typisk en del af et årligt serviceeftersyn, hvor sprøjten bliver repareret i nødvendigt 
omfang. 
  
Producentforeningen står også bag kontrol af testpersonerne og tillige uddannelse af disse. 
 
Det er vurderingen fra producentforeningen, at det giver en ok indkomst at teste sprøjter. Endnu 
vigtigere er det dog for producenterne, at testen medfører, at de gamle sprøjter, de får ind i 
forbindelse med salg af nye, er i meget bedre stand. 
 
 

8 Omfattet pesticidudbringningsudstyr 
 
Rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider omhandler alle sprøjter i Danmark også 
sprøjter udenfor jordbrugserhvervet. En oversigt over de forskellige sprøjtetyper kan ses i bilag 
X. 
 
Som udgangspunkt er alle maskiner i professionel brug fremstillet til at udbringe pesticider 
omfattet af reglerne om obligatorisk sprøjteeftersyn. Det er dermed underordnet om maskinerne 
reelt benyttes til andet end pesticidudbringning. 
 



 

 

18 

Rammedirektivet giver ikke mulighed for, at undtage visse sprøjter, der kun anvendes i kort tid 
årligt, evt. på små arealer, og derfor heller ikke mulighed for at undtage sprøjter tilhørende fx 
små jordbrugsejendomme. 
 
Der er dog ifølge rammedirektivet mulighed for at undtage visse typer sprøjteudstyr. 
Arbejdsgruppen foreslår, at følgende sprøjtetyper bliver undtaget for reglerne om obligatorisk 
sprøjteeftersyn, idet der henvises til nedenfor nævnte argumentation: 

• Rygsprøjter, dog ikke aerosolsprøjter 
• Håndholdte sprøjter med en tankvolumen på under 25 l., dog ikke aerosolsprøjter. 
• Udbringningsudstyr til flydende gødning påmonteret såmaskiner 

 
Arbejdsgruppen foreslår, at alle aerosolsprøjter synes og ikke fritages, selvom de er defineret 
som rygsprøjter eller har en tankvolumen på under 25 l. Denne anbefaling bunder i, at disse 
sprøjter udelukkende anvendes professionelt, udbringer forholdsvis store mængder pesticid, og er 
et mere kompliceret applikationsudstyr end hånd- og rygsprøjter generelt.  
 
Argumenter for at fritage rygsprøjter og håndholdte sprøjter. 
Omkostningen ved et syn af en rygsprøjte eller en håndholdt sprøjte med en lille tank (dog ikke 
aerosolsprøjter) vil overstige prisen på en nyerhvervelse af en sådan sprøjte. Det vil derfor være 
billigere for sprøjteejeren at købe en ny sprøjte frem for at få en tidligere sprøjte synet. 
Miljøstyrelsen kan dog ikke argumentere for, at det er forbundet med mindre sundhedsmæssig 
eller miljømæssig risiko at anvende rygsprøjter og håndholdte sprøjter sammenlignet med fx 
almindelige bomsprøjter til brug i landbruget. Dels kan det ikke udelukkes, at de små sprøjter 
kan være behæftet med fejl og mangler, som bør rettes, og dels er der en chance for, at de der 
anvender disse sprøjtetyper kun anvender dem lejlighedsvis og ikke har den samme rutine i 
pesticidudbringning som sprøjteejere, der sprøjter adskillige gange pr. sæson.  
 
Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at rygsprøjter og håndholdte sprøjter med en tank på 
under 25 liter, og som ikke er aerosolsprøjter, undtages for obligatorisk kontrol, og at der i det 
undervisningsmateriale, der anvendes til erhvervelse af sprøjtecertifikat og til de obligatoriske 
opdateringskurser sprøjteførerne skal gennemgå hvert 4. år, indegår oplysninger om vedligehold 
og optimal funktion af håndholdte sprøjter og rygsprøjter.  
 
Miljøstyrelsen vil sikre, at sådanne oplysninger indarbejdes i undervisningsmaterialet og indgår i 
undervisningsforløbene. 
 
Tankstørrelse vs. bomlængde 
Der er mere hensigtsmæssigt at skelne mellem sprøjter ud fra tankstørrelse end ud fra 
bomlængde. Derfor anvendes muligheden for at indføre længere tidsintervaller for sprøjter med 
en bomlængde på under 3 meter ikke. Det er desuden ikke arbejdsgruppens opfattelse, at der 
findes tilfælde, hvor sprøjter med en sprøjtebom på under 3 meter anvendes i meget begrænset 
omfang. Det er tværtimod opfattelsen, at disse sprøjter anvendes hyppigt. Der er derfor ikke gode 
argumenter for at indføre længere tidsintervaller mellem syn af disse sprøjter. 
 
Sprøjter til brug på danske jernbaneanlæg 
På baggrund af kontakt til banerne viser det sig, at der i dag kun eksisterer et par enkelte sprøjter 
til brug på de danske jernbaneanlæg. De anvendes normalt kun til at sprøjte banerne én gang pr. 
år. Størsteparten af de danske jernbaneanlæg sprøjtes af et tysk firma, der anvender tyske 
banesprøjter, som så må forventes at blive synet i Tyskland. Miljøstyrelsen foreslår, at der 
indføres krav om, at de danske banesprøjter kun synes hvert 5. år. Der kan eventuelt, hvis det 
vurderes hensigtsmæssigt i denne forbindelse, indgås aftale om brug af en tysk synsmand.  
 
Miljøstyrelsen har til arbejdsgruppen oplyst, at togsprøjter for en stor dels vedkommende lejes i 
Tyskland til brug for danske baner. Ifald dette er gældende for alle danske togbaner, forventes 
togsprøjter at blive synet i Tyskland. 
 
Sprøjter anvendt i væksthusgartnerier med prydplanter 
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Dansk Gartneri har påpeget, at der bør være længere tid mellem syn af sprøjter, der anvendes i 
væksthusgartnerier med prydplanter, end de i rammedirektivet beskrevne. I disse 
væksthusgartnerier har man nemlig ofte mange sprøjter, idet disse ofte er fastmonteret i de 
enkelte væksthuse (i de største op imod 100). Dette har fordele i forhold til arbejdsmiljøet, da 
selve sprøjtningen kan foregå uden mandskab. Men at få alle disse sprøjter synet kan komme til 
at udgøre en betydelig omkostning. Enkelte gartnerier kan blive pålagt synsomkostninger i 
størrelsesordenen 50.000-150.000 kr.  
 
Konklusionen i arbejdsgruppen er dog, at direktivteksten ikke umiddelbart giver mulighed for, at 
netop disse sprøjter får længere synsintervaller. 
 
En mulighed er, at man indretter ordningen for syn af sprøjter, der anvendes i væksthusgartnerier 
med prydplanter således, at der i forbindelse med de normale (og allerede etablerede)servicetjek 
af gartneriets sprøjter, samtidig blev gennemført syn af en hvis procentdel af disse sprøjter, hvor 
selve servicetjekket for de øvrige blev betragtet som et syn. Dette forslag bør dog undersøges 
nærmere for at sikre, om det er foreneligt med kravene i rammedirektivet. 
 
Der er tale om et fælles europæisk problem og Dansk Gartneri argumenterer derfor for, at man 
skal afvente og se, hvad der sker i Europa, (Holland og Tyskland) på dette område før Danmark 
lægger sig fast på en regelfortolkning. 
 

8.1 Ældre sprøjter der anvendes til andre formål end udbringning af pesticider 

En del ældre sprøjter, der ikke længere anvendes til at udbringe pesticider, anvendes flere steder 
til andre formål. Som tidligere nævnt foreslår arbejdsgruppen som udgangspunkt, at alle sprøjter, 
uafhængigt af om de anvendes til udbringning af pesticider eller ej, synes. Der er dog ældre 
sprøjter, der anvendes til andre formål end pesticidudbringning, som arbejdsgruppen foreslår 
undtaget for syn. Det er følgende:  

1. Ældre sprøjter som ikke kan godkendes som pesticidudbringningsudstyr, men som 
anvendes til drænspuling, kalkning mv.  

2. Sprøjter, som på et landbrug eller en maskinstation udelukkende anvendes til udbringning 
af flydende gødning og er monteret med specialudstyr til udbringning af flydende 
gødning, er ikke ”pesticidudbringningsudstyr” og skal ikke synes. Som ordningen tænkes 
indført bliver ingen indkaldt, og det er op til sprøjteejeren at påse, at 
”pesticidudbringningsmaskiner” bliver synet.  

 
Sprøjter som tilhører disse grupper skal for at undgå tvivl forsynes med en streamer med teksten 
” MÅ IKKE ANVENDES TIL PESTICIDER”. 
 
Ifølge rammedirektivet kan pesticidudbringningsudstyr, der ikke anvendes til sprøjtning, ikke 
fritages fra syn, men kun få andre tidsintervaller.   
 
Arbejdsgruppen vurderer, at det overfor Kommissionen vil være muligt at argumentere for, at 
sprøjter, der forsynes med en streamer med teksten ”MÅ IKKE ANVENDES TIL PESTICIDER”, 
ikke er pesticidudbringningsudstyr og derfor kan fritages fra kravet om eftersyn. 
 
Arbejdsgruppen foreslår, at gamle sprøjter, der anvendes til drænspuling, kalkning mv. samt 
sprøjter der udelukkende anvendes til udbringning af flydende gødning og er monteret med 
specialudstyr til udbringning af flydende gødning, fritages fra kravet om eftersyn, hvis ejeren af 
sprøjten gør brug af mærkning ved hjælp af streameren. Man kan argumentere med, at udstyret i 
princippet ikke længere er i professionel brug i forhold til at bringe pesticider ud. 
 
9 Forslag til nyt sprøjtesyn 
 
Med indførelsen af en ny synsordning jf. beslutningen i EU om et nyt rammedirektiv om 
bæredygtig anvendelse af pesticider, er det hensigten at ophæve eksisterende regler om 
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sprøjtesyn i jordbruget i lov nr. 266 af 6. maj 1993 og erstatte disse af regler om en ny 
synsordning, der lever op til de nye EU regler. 
 
I rapporten ”Konsekvensanalyse af regelmæssig og obligatorisk kontrol af sprøjteudstyr” fra 
2007 fremgår det, at sprøjteproducenten Hardi vurderer, at der findes i størrelsesordenen 30.000 
sprøjter i Danmark, hvoraf ca. 24.000 vurderes anvendt lejlighedsvis og ca. 6.000 intensivt. 
Antallet af anvendte sprøjter i Danmark er dog jævnt faldende. I den periode, hvor indfasningen 
af reglerne om sprøjteeftersyn sker, forventes antallet af sprøjter derfor at være en del lavere. 
 
Agrotech har foretaget et skøn over antallet af sprøjter i gartnerierhvervet, dvs. planteskoler, 
frugt og bærproducenter, frilandsgrøntsager og væksthuse. Det vurderes, at der i disse 
erhvervsgrene samlet set er ca. 2.500 sprøjter, og at størsteparten af sprøjterne, bortset fra de der 
anvendes i frilandsgrøntsager, er specialsprøjter, og at relativt få af sprøjterne vil blive udfaset i 
forbindelse med indførelse af et lovpligtigt sprøjteeftersyn. Derudover forventes en mindre del af 
sprøjterne at blive udfaset i forbindelse med kravene til sprøjteudstyret, der indgår i 
vaskepladsbekendtgørelsen (bekg. Nr. 268 af 31. marts 2009). 
I afsnit 9.9 har arbejdsgruppen givet et skøn over antal sprøjter, der forventes at blive omfattet af 
synsordningen. 

9.1 Hvem skal være omfattet af reglerne? 

Af afsnit 6 ”Omfattet sprøjteudstyr” fremgår det, hvilke sprøjter der er omfattet af reglerne for 
obligatorisk sprøjteeftersyn. Hvem der ejer sprøjten, er i denne sammenhæng underordnet. Med 
det nye sprøjteeftersyn er det således ikke længere muligt at fritage Maskinstationer og 
jordbrugere med et areal på under 10 ha fra reglerne om obligatorisk sprøjteeftersyn.   

9.2 Hvem skal foretage syn 

Som udgangspunkt er der ikke virksomhedstyper, der er udelukket fra at foretage syn af sprøjter 
og sprøjteudstyr, men det er vigtigt at habiliteten af synsvirksomhederne overfor sprøjteejeren og 
myndighederne sikres bedst muligt. For at sikre stor nok interesse for at blive synsvirksomhed 
bliver det svært, at adskille dem der reparerer sprøjter, fra dem der syner sprøjter. Der bør derfor 
ikke være krav om adskillelse af reparations- og synsvirksomheder.  
 
Det er vigtigt, at de virksomheder, der udfører syn af sprøjter, ikke har interesse i at reparere 
flere fejl end dem, der findes på sprøjten. Ligeledes skal det sikres, at synsvirksomhederne ikke 
kan mistænkes for at være villige til at slække på kravene til synet mod at sprøjtebrugeren, der 
skal have sprøjten synet, køber andre ydelser/varer hos den, der udfører synet. Det første af disse 
punkter er vigtigt for at sikre, at sprøjtebrugeren, der skal have synet sprøjten, ikke får foretaget 
flere reparationer end nødvendigt for at gøre sprøjten lovlig. Det andet punkt er vigtigt for at 
sikre troværdigheden af sprøjtesynet. 
 
Fuldstændig habilitet og den nødvendige faglighed kan i den forbindelse være svær at 
kombinere, idet det må forventes, at de der har den nødvendige faglighed i mange tilfælde også 
vil være interesserede i at reparerer sprøjter eller sælge andet udstyr. Da det næppe er muligt at 
stable en forretning på benene, som alene skal beskæftige sig med syn af sprøjter, vil etablering 
af kvalitetssikring og kontrol kunne være en mulighed for at sikre synsvirksomhederne en høj 
grad af troværdighed overfor både kunde og omverden.  
 
Et sprøjteeftersyn skal ikke nødvendigvis være inklusiv reparation. Da det med stor 
sandsynlighed ikke er alle maskinreparatører, der vil være i stand til at udføre sprøjteeftersyn, 
må man forvente, at mange sprøjteejere vil vælge at få eventuelle reparationer udført hos deres 
lokale maskinreparatør. Det skal selvfølgelig være fuldt ud acceptabelt at vælge at få sin sprøjte 
repareret et andet sted, end der hvor den bliver synet.   
 
Det er arbejdsgruppens forventning, at der på baggrund af anbefalingerne i denne rapport vil 
være personer/virksomheder i Danmark, som vil være interesserede i at etablere sig som 
synsvirksomheder.   
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9.2.1 Et rullende eftersyn 

Som det fremgår af afsnittet om internationale erfaringer, er der i en række europæiske lande 
etableret såkaldte rullende synsvirksomheder. Med henblik på at skabe en fleksibel ordning for 
erhvervet, med henblik på at kunne varetage syn på fastmonterede sprøjter i eksempelvis 
væksthuse og til gavn for tyndt befolkede områder finder arbejdsgruppen, at det også i Danmark 
vil være hensigtsmæssigt, at der i lovgivningen skabes mulighed for, at man kan etablere en 
rullende synsvirksomhed. Der er desuden kommet en del tilkendegivelser fra erhvervet om, at 
denne form for synsvirksomheder også ønskes som en mulighed.  
 
Med hensyn til de tyndt befolkede områder er en anden mulighed, at der fra myndighedernes side 
ydes økonomisk støtte til synsvirksomheder, der vælger at etablere sig i disse områder. Det er 
dog ikke en del af den danske model for sprøjteeftersyn, at der ydes økonomisk tilskud til 
oprettelse af synsvirksomheder.  

9.2.2 Krav om uddannelse 

Det bør sikres, at de, der udfører synene, har den nødvendige faglige viden til at foretage syn. 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at de, der udfører synene, ikke nødvendigvis skal have en 
landbrugsmekanikeruddannelse. Den faglige viden kan sikres ved, at der udformes en 
test/eksamen, som man skal bestå for at blive kvalificeret til at udføre syn. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at en sådan eksamen er så bred, at den der består den, er i stand til at syne alle 
slags sprøjter.  
 
Det bør overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge et kursusforløb op til en sådan 
eksamen, som eksamensdeltagerne er pålagt at deltage i. En mulighed er at gøre deltagelsen i et 
sådan kursusforløbet frivillig, da der med stor sandsynlighed vil være en del personer, der gerne 
vil gå til eksamen, men vil finde det overflødigt at deltage i et kursus inden. På den anden side 
kan det anføres, at et argument for at gøre deltagelse i en eventuel kursusaktivitet obligatorisk er, 
at erfaringer fra lignende uddannelsesforløb viser, at en genopfriskning af kundskaberne næsten 
altid vurderes positivt af kursusdeltagerne. I bilag XV er udarbejdet et udkast til, hvordan et 
grundkursus for sprøjtetestere kunne se ud.  
 
De forskellige uddannelsesaktiviteter kunne - som én blandt mange muligheder finde sted på 
Erhvervsskolerne i Aars, der har oplyst arbejdsgruppen om, at de er parat til at købe det 
nødvendige udstyr.  
 
Såfremt et sådant kursus skal godkendes som et AMU kursus, skal der laves en 
kursusbeskrivelse. Såfremt der foreligger en godkendelse, er der en egenbetaling på 116 kr. pr. 
dag. Der vil muligvis kunne opnås støtte til udvikling af kurset hos Industriens Uddannelser.  
 
Med hensyn til varighed af kurset finder arbejdsgruppen, at 5 dage nok vil være hensigtsmæssigt 
(se bilag XV).  
 
Når der stilles krav om, at de, der udfører syn af sprøjter skal have en bestemt uddannelse, så bør 
udefrakommende ”synspersonale” underlægges samme betingelser.  
 
Det er således, at når udenlandske personer eller firmaer ønsker at udføre sprøjtearbejde i 
Danmark, er der krav om, at de har et godkendt sprøjtecertifikat. Miljøstyrelsen kan meddele 
personer, der agter at etablere sig som erhvervsmæssig bruger af plantebeskyttelsesmidler i 
Danmark, tilladelse hertil, når de opnåede erhvervsmæssige kvalifikationer kan sidestilles med 
de danske erhvervsmæssige kvalifikationer, beskrevet i undervisningsbekendtgørelsen. Personer 
skal, inden erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler påbegyndes første gang, 
indgive skriftlig eller elektronisk ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer.  
 
I forlængelse af dette finder arbejdsgruppen, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i den nye 
lov (eller bekg.) vedr. syn af sprøjter tilføjes, at udenlandske personer, der ønsker at etablere 
synsvirksomheder i Danmark ligeledes skal indgive ansøgning om anerkendelse af deres 
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erhvervsmæssige kvalifikationer, samt at de kun kan få deres virksomhed anerkendt, i fald deres 
erhvervsmæssige kvalifikationer kan sidestilles med de danske.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at vi i Danmark som udgangspunkt skal anerkende udenlandske 
synsvirksomheder, der er godkendt til at gennemføre syn af sprøjter i deres hjemland, og som 
ønsker at etablere sig i Danmark. 
 
Det skal ved implementering af synsordningen i Danmark sikres, at udenlandske 
synsvirksomheder følger de danske krav til synsvirksomheder.. 

9.2.3 Krav til synsvirksomheden 

 
Der er flere måder at gennemføre forslaget om nyt sprøjtesyn på.  
 
En mulighed er at sende opgaven i udbud. Udbudsreglerne samt beskrivelse af forskellige 
udbudsformer fremgår af bilag VII.  
 
En anden mulighed er at lade sig inspirere af den måde Færdselsstyrelsens bilsynsordning 
fungerer på. Denne ordning er tilrettelagt således, at man skal søge Færdselsstyrelsen om 
tilladelse til at udføre syn. I lovgivningen har Færdselsstyrelsen defineret en række krav, som 
ansøgeren skal opfylde for at få denne tilladelse. Færdselsstyrelsen fører kontrol med de 
etablerede synsvirksomheder og har hjemmel til at trække tilladelsen til at virke som 
synsvirksomhed tilbage.   
 
Erfaringer fra Trafikstyrelsens bilsynsordning viser, at det er vigtigt klart at definere, hvilke krav 
man stiller til synsvirksomhederne. Klart definerede krav gør det lettere at give tilladelser til 
virksomheder, der ønsker at etablere sig som synsvirksomheder og at trække tilladelser tilbage, 
ifald synsvirksomhederne ved et kontrolbesøg ikke lever op til kravene. 
 
Inspireret af de krav Færdselsstyrelsen stiller til virksomheder, der ønsker at udføre bilsyn, 
foreslår arbejdsgruppen, at følgende initialkrav stilles til virksomheder, der ønsker at udføre 
sprøjtesyn:  

- Synsvirksomheden skal overholde miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 5. Se bilag XVI 
- Synsmedarbejderen, der ansættes, skal have bestået den i afsnit 9.2.2 omtalte eksamen 

eller tilsvarende. Ifald eksamen tilrettelægges således, at der er specielle eksamener for 
forskellige slags sprøjter, skal synsmedarbejderen have bestået eksamener, for alle de 
kategorier af sprøjter, han eller hun ønsker at syne. 

- Virksomheden (ejeren) skal opfylde visse vandelskrav, bl.a. at der ikke er nogen gæld til 
det offentlige på 50.000 kr. eller derover, og at der ikke inden for de sidste tre år er 
modtaget dom for overtrædelse af reglerne om syn af sprøjter og sprøjteudstyr og/eller 
dom der vedrører væsentlige straffelovsovertrædelser. 

- Virksomheden skal tegne en gyldig ansvarsforsikring, som dækker synsarbejde, og som 
friholder sprøjteejere for tab, som ville kunne være en følge af et mangelfuldt eller 
fejlagtigt udført syn. 

- Virksomheden skal have det nødvendige udstyr, der svarer til den eller de kategorier af 
syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at foretage. 

- Virksomheden skal anvende det at myndighederne godkendte kvalitetsstyringssystem.  
- Som nævnt i afsnit 6.2.1 er der fra den 15. december 2011 ifølge maskindirektivet et krav 

om, at sprøjtefabrikanterne i brugsanvisningen til sprøjten skal beskrive de funktioner, 
som skal inspiceres under synet for at maskinen fungerer korrekt samt beskrive, 
hvorledes måleudstyr tilkobles. Der bør derfor udover ovenstående initialkrav også stilles 
krav om, at synsvirksomheden skal følge relevante retningslinjer i maskinens 
brugsanvisning. 
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Når der formulere krav til synsvirksomhederne, er det vigtigt at tænke ind i, at det ikke bliver for 
svært at etablere sig som synsvirksomhed. Da det er vigtigt at sørge for, at der er 
personer/virksomheder, der er interesserede i at påtage sig denne opgave. Det kræver nemlig en 
investering fra maskinhandlernes side, at anskaffe sig alt det udstyr, der er nødvendigt for at 
kunne gennemføre et syn, og man må forvente, at det vil tage en del år at få pengene tjent hjem 
igen, derfor eksisterer der en risiko for, at kun et mindre antal personer/virksomheder vil være 
interesseret i at varetage denne opgave. 
 
Etablering af synsvirksomheder 
I forbindelse med tilrettelæggelsen af sprøjteeftersynet skal man være opmærksom på, at der skal 
afsættes et vist tidsrum til etableringen af synsvirksomheder.  
 
Ifølge rammedirektivet skal de nødvendige love og administrative bestemmelser vedr. 
sprøjteeftersynet træde i kraft senest den 14. december 2011. Men først den 14. december 2016 
skal alle sprøjter i professionelt brug have været gennem et syn. Dette giver et tidsrum på fem år 
til etablering af synsvirksomhederne, men man må forvente, at synsvirksomhederne ikke bliver 
etableret, før de er sikre på, at der er arbejde til dem. Samtidig er der i arbejdsgruppen en klar 
fornemmelse af, at langt de fleste sprøjteejere først vil få deres sprøjter synet i sidste øjeblik. På 
baggrund af dette kan man forvente at mange synsvirksomheder nok først vil blive etableret tæt 
på fristen for sprøjteeftersynet i 2016. Da denne proces kan være svær at koordinere, kan der 
opstå en situation omkring 2016, hvor en stor gruppe sprøjteejere vil ønske at få deres sprøjte 
synet, men ikke kan komme til det inden fristen, fordi der simpelthen ikke er synsvirksomheder 
nok. Dette er et forhold, som arbejdsgruppen anbefaler, at der tages højde for i den videre 
proces.   
 

9.3 Gebyrfastsættelse 

 
Det foreslås, at der for hvert syn afregnes et vist gebyr til den kompetente myndighed, og at der 
derudover er fri prissætning på selve synsopgaven. Gebyret til myndigheden anvendes til at 
gennemføre stikprøvekontrol hos sprøjteejerne af, om der er foretaget syn på de sprøjter, der 
anvendes professionelt samt til administration af ordningen. 
 
Størrelsen af dette gebyr skal tilpasses, således at kontrollen kommer til at hvile i sig selv, det vil 
sige, at kontrollen og myndighedsbetjeningen ikke skal give hverken overskud eller underskud. 
Gebyrets størrelse kommer således til at afhænge af følgende faktorer: Antallet af synede 
sprøjter, antal kontroller af sprøjter og synsvirksomheder, omkostninger ved administrationen af 
reglerne, evt. callcenter mm. 
 
Tidsforbruget på et syn varierer meget alt efter størrelsen på den synede sprøjte. Derfor bør 
prisen for synet være variabel, alt efter hvor lang tid synet tager. 
 
En måde at opkræve gebyret på er, at der ved bestilling/udprintning af certifikat ved endt syn 
automatisk af den kompetente myndighed bliver sendt en regning (på månedsbasis) på gebyret til 
synsvirksomheden. Synsvirksomheden skal så indeholde gebyret i deres regning til sprøjteejeren.  
 
En anden mulighed er, at der oprettes et system hvor myndighederne sælger 
godkendelsesrapporterne (evt. nummererede) til synsvirksomhederne, og at gebyrets størrelse 
svarer til prisen på en godkendelsesrapport. På denne måde sikrer man sig, at synsvirksomheden 
indberetter og betaler gebyr for det korrekte antal gennemførte syn til myndighederne.  
 
I afsnit 9.9. er angivet et groft overslag over hvor stort gebyret skal være. 
 
Det er i Grøn Vækst aftalen slået fast, at sprøjtesynsordningen skal være brugerfinansieret. Det 
er derfor ikke muligt, at finansiere ordningen gennem pesticidafgifter  
 



 

 

24 

Flere i arbejdsgruppen pegede på, at virksomheder, der ejer mange sprøjter bliver ramt ekstra 
hårdt af sprøjteeftersynet, hvilket særligt kan blive et problem for væksthusgartnerier med 
prydplaner. Det blev derfor foreslået, af Dansk Gartneri, at ordningen blev finansieret via 
pesticidafgifter. Flere i arbejdsgruppen fandt også, at en finansiering via pesticidafgiften vil give 
en betydelig administrativ lettelse. 

9.4 Krav til synet 

 

9.4.1 Grundlag for formulering af kravene til et eftersyn 

Det var i udgangspunktet hensigten at beskrive en model for et sprøjteeftersyn som ud over at 
opfylde kravene i rammedirektivet, også opfyldt kravene til markedskontrol af 
pesticidudbringningsudstyr beskrevet i maskindirektivet. Da opgaven i maskindirektivet er en 
myndighedsopgave, og da den foreslåede model for sprøjteeftersyn baseres på eksisterende 
reparatørvirksomheder mv. har det ikke været muligt, at indarbejde markedskontrolopgaven. 
 
Standarden DS/EN 13790-1 og II (fremover kaldet EN ISO 16122-I og II) om inspektion af 
marksprøjter i brug har ligeledes været i spil i afklaringen af, hvad der skal ligge til grund for 
formulering af reglerne om sprøjteeftersyn. Her er Miljøstyrelsens konklusion, at 
rammedirektivet har forrang for standarden (for en sammenligning af kravene i standarden og 
rammedirektivet se bilag XI). Selvom den nye standard, der p.t. er under udarbejdelse, eventuelt 
kommer til at stille større krav til sprøjteeftersynet, end dem der fremgår af rammedirektivet, er 
det således stadig rammedirektivet, der gælder. Det bliver derfor ud fra de krav til syn, der 
fremgår af rammedirektivet, at reglerne om sprøjtesyn skal fastlægges. 
 
Som omtalt i afsnit 6.1 er CEN blevet anmodet om at udarbejde standarder for inspektion af 
pesticidudbringningsudstyr. Det må forventes, at disse standarder vil blive udarbejdet netop for 
at beskrive en mimimumsstandard, og at der vil kunne henvises til, at direktivet er opfyldt, 
såfremt de harmoniserede standarder er. 

9.4.2 Krav til selve synet 

Arbejdsgruppen finder, at en nærmere beskrivelse af, hvordan det tekniske eftersyn skal forgå, 
bør formuleres ud fra de krav som er opstillet i rammedirektivets bilag II. Inspiration til, hvordan 
disse krav kan specificeres, findes dels i den test Hardi har udviklet til sprøjter og dyser (se bilag 
XIV) og dels i de eksempler på dokumentation for et udført sprøjtesyn som standard EN 13790-1 
indeholder (se bilag IX). 
 
Dertil kan tilføjes, at da det oftest er ved spraybillede og ved dyse, der findes fejl, finder 
arbejdsgruppen det vigtigt, at disse dele af sprøjten undersøges grundigt ved et syn. 
Arbejdsgruppen finder desuden, at alle dyserne skal være monteret på bommen ved synet, da 
dette gør det nemmere at undersøge dem ordentligt. 
 
Af rammedirektivets artikel 8 stk. 6 fremgår det, at der skal indføres certifikatordninger for 
kontrol af inspektioner. Arbejdsgruppen vurderer, at en klistermærkeordning som f. eks. 
anvendes i Norge ikke er nødvendig (for eksempel på klistermærke se bilag VI). Ejeren af 
sprøjten skal i stedet have et godkendelsescertifikat samt en rapport med de tekniske resultater af 
synet som dokumentation for, at sprøjten er blevet synet. Godkendelsescertifikatet kan evt. 
indsættes som en side i rapporten. De der gennemfører synet af sprøjten bør opbevare en kopi af 
denne rapport i fem år (efter 2020 i tre år).  
 
Som nævnt ovenfor indeholder standard EN 13790-1 nogle eksempler på dokumentation for et 
udført sprøjtesyn. Denne dokumentation kunne udgøre en del af den rapport, som man kunne 
give ejeren af sprøjten efter endt syn. Yderligere inspiration til udformning af dokumentation for 
gennemført sprøjtesyn findes i Hardis test af sprøjter og dyser (se bilag XIV). 
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9.4.3 Bortskaffelse af vand fra test af sprøjter 
Ved enhver test af sprøjter skal ejeren af sprøjten som udgangspunkt møde op med en rengjort 
sprøjte. Det er dog ikke muligt helt at sikre sig, at alle sprøjter er rengjort i alle kroge. Det må 
derfor antages, at det vand, der i forbindelse med syn af sprøjten er sprøjtet ud gennem dyserne, 
ikke blot kan ledes ud i kloakken. 
 
Hvis sprøjten testes ude hos den enkelte sprøjteejer, kan vandet fra den rengjorte sprøjte sprøjtes 
ud over en græsdækket mark. Ved test af flere sprøjter skal der flyttes til et nyt sted for hver 
sprøjte. 
 
Ved test af sprøjten hos en synsvirksomhed, hvor flere sprøjter testes på samme sted, skal der 
etableres en mulighed for opsamling af vandet. Det kan være en støbt vaskeplads med opsamling 
i lukket beholder. Det kan også være et areal befæstet med et uigennemtrængeligt materiale i 
hele bommens længde.  
 
Da det opsamlede vand kan indeholde små rester af sprøjtemidler, vil det være hensigtsmæssigt 
at udsprøjte det på et bevokset areal. Det kan derfor anbefales, at brugeren af sprøjten får det 
brugte vand fra hver test pumpet tilbage i den samme sprøjtebeholder, som det stammede fra. 
Brugeren skal så sørge for, at væsken bortskaffes over en bevokset mark eller anvendes i 
forbindelse med næste sprøjteopgave.  
 
Fordelen ved dette er, at test-stedet ikke behøver en speciel udledningstilladelse og heller ikke 
skal opbevare større mængder urent vand, end der hidrører fra en enkelt sprøjtetest. 
 
Ifølge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen skal vask og påfyldning af sprøjter ske på et 
befæstet areal med opsamling (befæstningen skal være af et uigennemtrængeligt materiale 
eksempelvis beton), eller der hvor plantebeskyttelsesmidlet udbringes. Hvis det drejer sig om 
anvendelse af sprøjter i væksthuse, skal vask og påfyldning ske i væksthuset. Disse regler 
foreslås fulgt i forbindelse med sprøjtesyn, såfremt de gennemføres på sprøjteejerens bedrift. 
Såfremt synet foregår på et synssted følges reglerne i miljøgodkendelsen. 

9.4.4 Sprayscannere  og håndholdte scannere 

Sprayscannere kan udføre de mest grundige syn, men håndholdte scannere er til gengæld langt 
nemmere at transportere rundt. Anvendelsen af håndholdte scannere vil således gøre det langt 
nemmere at etablere en rullende synsvirksomhed.   
 
De overordnede fordele og ulemper ved håndholdte scannere (elektroniske dysetester) og 
sprayscanner er blevet sammenlignet i det følgende. 
 

Sprayscanner. 

Fordele Ulemper 

• Præcis visning af    
         væskefordeling 

•          Fjernbetjening, derfor ingen   
         kontakt mellem operatøren og   

                    sprøjtedouchen (vand) 
•          Bedre dokumentation. Målinger   

         foretaget med sprayscanner   
         indføres i et computerprogram,    
         og kan derefter udskrives som   

                    dokumentation. 
  
 

• Stor investering (ca. 100.000       
         kr.) 

• Tidkrævende opstilling 

• Kræver vindstille forhold 

• Kræver præcis bomhøjde 

• Fylder en del under transport 
 

 
 

Håndholdte scannere (Elektronisk dysetester) 
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Fordele Ulemper 

• Ret lille investering (ca.   
                     12.000 kr.) 

• Hurtig opstilling 

• Hurtig visning (ca. 2 m bom /    
          minut) 

• Præcis visning af væskeflow fra   
          de enkelte dyser 

• Uafhængig af vind og vejr 
• Uafhængig af bomhøjden 

 

• Operatør i tæt kontakt med  
          sprøjtedouchen (vand) 

• Skæv væskefordeling fra   
          enkeltdyse registreres ikke 

 
Arbejdsgruppen finder på baggrund af ovennævnte sammenligning, at der er gode argumenter for 
at anvende begge slags scannere. Da hensigten fra arbejdsgruppens side er, at tilrettelægge så 
fleksibelt et system som muligt anbefales det derfor, at det skal være tilladt at gennemføre 
sprøjteeftersyn både med håndholdte scannere og sprayscannere. 
 
For de faste synsvirksomheder vil det være en fordel at anvende sprayscanneren, da det er muligt 
at lave andre ting, mens maskinen arbejder. Der eksisterer ifølge arbejdsgruppens viden p.t. 
under ti stedet i Danmark, som er i besiddelse af en sprayscanner. 
 
Tågesprøjter 
Det skal være muligt, at slå luften fra på tågesprøjter før de synes. Derved sikres det, at der kan 
anvendes håndholdte scannere til syn af tågesprøjter. Derudover er det også en mulighed at 
anvende tårne i forbindelse med syn af tågesprøjter.  
 
Der findes, blandt de såkaldte Schaumann sprøjter, nogle sprøjter i brug, hvor man ikke kan 
slukke blæseren separat. I de nyere versioner kan det godt lade sig gøre, og der er også nogle der 
har bygget dem om, så man kan slukke blæseren. Men der vil være ældre modeller, hvor det ikke 
kan lade sig gøre. I forbindelse med disse sprøjter bliver det således problematisk at anvende 
håndholdte scannere. 
 
Test af dyser 
Arbejdsgruppen foreslår, at der formuleres krav om, at alle monterede dyser på sprøjten skal 
testes ved et syn. Dette for at undgå situationer, hvor sprøjteejeren kan sige, at han ikke anvender 
visse af dyserne i fx en triplet, og at de derfor ikke skal testes.  

9.4.5 Hvor lang tid skal synet vare? 

Længden af et syn vil variere, alt efter hvilken sprøjte der skal synes og hvilket udstyr 
synsvirksomheden benytter sig af. Det er derfor ikke muligt, at fastsætte en endelig tidslængde 
for et syn. Som nævnt i afsnit 7.1 er erfaringen fra Sverige, at man i gennemsnit kan gennemføre 
3-4 syn pr. dag. Det er især bombredden der er afgørende for, hvor lang tid man er om at 
gennemføre et syn. Det er derudover Sveriges erfaring, at det tager nogenlunde lige lang tid at 
gennemføre et syn med en sprayscanner og en håndholdt scanner. 

9.4.6 Prisen for et syn 

Arbejdsgruppen foreslår, at der er forskellige priser for et eftersyn, alt efter hvilken sprøjte der 
bliver synet. Hvis man vælger modellen med et fast gebyr til myndighederne, skal dette 
selvfølgelig fastsættes, men derudover bør der være fri prissætning vedrørende syn af sprøjter. 
Prisen på et eftersyn må ikke overstige prisen for erhvervelsen af en ny sprøjte. Som nævnt 
tidligere vil det være hensigtsmæssigt, hvis prisen for et syn gøres variabel, så den kan tilpasses 
efter, hvor lang tid synet tager. 
 
I Norge har man en basispris på 1980 d. kr. pr. eftersyn, mens man i Sverige regner med 
ca. 2200 d. kr. pr. syn. I Holland arbejder man med en model. hvor der betales et grundgebyr 
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på 730 d. kr. i startgebyr, derudover koster synet ca. 350 d. kr. pr. time. Den hollandske model 
tager således hensyn til størrelsen af sprøjten der synes. 
 
For en mere detaljeret gennemgang af prisen på et eftersyn henvises til afsnit 9.9 ”Økonomiske 
overvejelser”.  

9.4.7 Indkaldelse til syn 

Det bør være sprøjteejerens eget ansvar at få synet sine sprøjter. Der vil derfor ikke fra 
myndighedernes side blive udsendt indkaldelser til syn. Til gengæld bør myndighederne 
udarbejde en kommunikationsplan, der redegør for, hvordan sprøjteejere bliver informeret om de 
nye regler. 
 

9.4.8 Omsyn 

Ifald der findes fejl ved sprøjten, der kræver reparationer, bør der i den nye synsordning skelnes 
mellem fejl, der er så omfattende, at de kræver, at sprøjteejeren får dem udbedret med det samme 
og derefter møder op til et omsyn og fejl, der medfører en betinget godkendelse, hvilket vil sige 
en påtale og anbefalinger om at få den/de fundne fejl udbedret. 
 
Der er i arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til, hvilke fejl ved sprøjten der bør medføre et 
omsyn. Dette forslag fremgår af prøverapporten i bilag IX.  
 
I Tyskland (jf. reglerne før implementering af rammedirektivet) er det således, at hvis en sprøjte 
ikke lever op til de fastsatte krav, bliver den ikke godkendt. Hvis der bliver konstateret mindre 
fejl på sprøjten, kan den dog stadig blive godkendt, men kun hvis fejlene rettes med det samme. 
En nøjagtig gennemgang af, hvilke fejl der i Tyskland defineres som mindre (efter tyske regler 
før implementering af rammedirektivet) findes i bilag XII. 
 
I Sverige opererer de ikke med begrebet ”betinget godkendelse”, når det gælder sprøjter. Her 
skal hele testen gennemføres på en gang med en godkendelse som resultat. Ifald der undervejs i 
sprøjteeftersynet findes fejl, kan sprøjteejeren køre hjem og få disse repareret. Når han vender 
tilbage til sprøjteeftersynet fortsætter man bare testen derfra, hvor man sidst sluttede. Dog må 
der max gå 30 dage fra testen blev påbegyndt og til den fortsættes og sprøjten må ikke anvendes i 
den mellemliggende periode. Hvis den anvendes, skal hele testen tages forfra. I Sverige 
overvejer man desuden at stille krav om, at sprøjterne skal synes hvert andet år i stedet for 
rammedirektivets krav om syn hvert tredje år. 
 
Medmindre de tyske regler for syn af sprøjter ændrer sig væsentligt efter implementeringen af 
rammedirektivet, tyder det på, at det præsenterede forslag til en bagatelgrænse i forbindelse med 
sprøjteeftersyn rent konkurrencemæssigt vil sætte de danske sprøjteejere i en gunstig situation 
sammenlignet med de svenske og tyske sprøjteejere.  
 

9.4.9 Gensidig anerkendelse i EU af dokumentation for synede sprøjter 

Af paragraf 6, artikel 8 i rammedirektivet fremgår det, at medlemsstaterne skal indføre 
certifikatordninger for kontrol af sprøjter, og at hvert land skal anerkende certifikater tildelt i 
andre medlemsstater. 
 
P.t. findes der ingen europæisk standard for, hvordan certifikaterne skal udformes. Dette kan 
give problemer, for de kontrollører der skal på kontrolbesøg hos sprøjteejeren, idet 
kontrollørerne kan få svært ved at vurdere, om et godkendelsescertifikat for gennemført syn fra 
eksempelvis Polen er i orden.  
 
Dog må man gå ud fra, at der også af eksempelvis et polsk certifikat fremgår en dato for, hvornår 
sprøjten sidst er blevet synet. En sprøjteejer kan altså kun i en tidsbegrænset periode undgå at 
tage sin sprøjte til syn i Danmark. 
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I Sverige er det muligt at godkende sprøjter, der er testet efter andre regler end de svenske, så 
længe disse tests lever op til kravene i standard 13790. Dog under forudsætning af at sprøjten 
ikke demonteres i forbindelse med transporten. Demontering kan påvirke sprøjtens egenskaber, 
hvorfor det vurderes, at der i de situationer er behov for et omsyn.  
 
Servicedirektivet om fri bevægelighed gør det ikke muligt at forbyde, at sprøjter fra resten af EU 
importeres til Danmark.  

9.4.10 Transport af sprøjter i forbindelse med syn 

Maskinstationer må ifølge paragraf 74 i Færdselsloven benytte uregistrerede traktorer til 
sprøjtearbejde. Landbruget må benytte godkendte traktorer, som ligeledes må køre til arbejdssted 
og til reparatør som drivkraft for redskaber. 
  
Undtagelsen i dimensionsbekendtgørelsen er gældende, når man er på vej ud til markarbejde og 
vejarbejde. Politiet er tilsynsmyndighed. 
 
Der er således kun åbnet op for, at der med godkendte og uregistrerede traktorer, ud over at køre 
til arbejdsstedet, kan køres til en reparatør.  
  
Når lovgivningen om sprøjteeftersyn indføres, vil det således kun være lovligt at køre til ”syn” 
hvis sprøjten samtidig skal repareres. 
 
For de relevante uddrag fra Færdselsloven samt dimensionsbekendtgørelsen se bilag XIII. 
 
Plantedirektoratet har taget kontakt til Færdselsstyrelsen med henblik på at afklare, om der gives 
mulighed for en fortolkning af reglerne således at sprøjteejere kan transportere sprøjter til 
eftersyn uden at overtræde loven. Færdselsstyrelsen henviste til Skat som har oplyst, at det på det 
foreliggende grundlag ikke er muligt at give et endeligt svar på, om en sprøjteejer må anvende 
sin ikke registrerede traktor jf. § 74 eller godkendte traktor jf. § 75 i færdselsloven til at 
transportere sin marksprøjte til et synssted. Skat er dog af den opfattelse, at såfremt synene 
kommer til at skulle foretages hos maskinhandlere eller maskinreparatører, vil kørslen til 
synsvirksomheden kunne anses for at være omfattet af færdselslovens § 74, stk. 1, nr. 2, ”som 
trækkraft til og fra arbejdssted og reparatør for arbejdsredskaber”. Kørslen vil således kunne 
foregå lovligt med en traktor omfattet af færdselslovens § 74 eller 75. 

9.5 Kontrol  

9.5.1 Kontrol af synsvirksomheder 

Synsvirksomheder bør være underlagt et kvalitetssikringssystem, der sikrer at minimumskrav til 
kvaliteten af de gennemførte kontroller af pesticidudbringningsudstyr er opfyldt. 
Kvalitetssikringssystemet skal sikre at kontrollen opfylder kravene i rammedirektivet 
(2009/128/EC), herunder at certifikater udstedt af danske synsvirksomheder anerkendes i de 
øvrige medlemsstater. 
I direktivets Annex II er det beskrevet hvad inspektionen af pesticidudbringningsudstyret skal 
omfatte. Derimod fremgår der ikke af direktivet krav til kvalitetssikring.  
I princippet kan der foreslås 3 ordninger 
1. Akkreditering 
2. Certificering 
3. Specielt tilpasset ordning 
 
1. Akkreditering 
En national autorisation eller godkendelse som i Danmark forestås af DANAK, Den Danske 
akkrediterings- og metrologifond. Akkrediterede ydelser bruges af virksomheder og 
myndigheder, når de har brug for at få en uafhængig 3. parts bedømmelse af, om en virksomhed 
er kompetent til at udføre en specifik opgave.  
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2. Certificering:  
En vurdering og bekræftelse på, at som i denne situation, en ydelse er i overensstemmelse med 
nogle specifikke krav som eksempelvis kan være beskrevet i en standard. Bekræftelsen gives på 
et certifikat udstedt af et certificerende organ, som normalt er akkrediteret til opgaven. 
Certificeringen efterprøves løbende ved vedligeholdelsesbesøg med et givent interval, hvor 
systemer og procedurer gennemgås. 
 
3. Specielt tilpasset ordning 
Der findes eksempler på andre kvalitetssikringssystemer eksempelvis sikkerhedsstyrelsens 
system for virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde, 
http://www.sik.dk/Professionelle/El/Autorisation-som-
elinstallatoer/Sikkerhedskvalitetsstyringssystem-SKS. Et forslag kunne være at 
Plantedirektoratet eller Miljøstyrelsen (afhængig af hvilken institution der får det overordnede 
ansvar for administration af synsordningen i Danmark) selv forestod et kvalitetssikringssystem. 
Ordningen kunne også forestås af en privat organisation på vegne af 
Plantedirektoratet/Miljøstyrelsen. I givet fald foreslås det, at pågældende kontrolvirksomhed 
fakturerer på timebasis hos synsvirksomhederne. Det vil stadig være 
Plantedirektoratet/Miljøstyrelsen der har det overordnede ansvar for kvalitetssikringssystemet, 
dets udformning, samt udvælgelsen af den virksomhed, der skal forestå kvalitetssikringen hos 
synsvirksomhederne.  
 
Et kvalitetssikringssystem indebærer, at der beskrives nogle målbare krav, som 
synsvirksomheder skal leve op til. De basale krav er p.t., at synsvirksomhedens personale har den 
uddannelse, der kræves (er beskrevet andetsteds i rapporten) og kan gennemføre en kontrol 
baseret på DS/EN 13790-1 og DS/EN 13790-2 (eller de harmoniserede standarder som disse 
erstattes af). I de pågældende dokumenter er der ligeledes beskrevet enkelte krav til 
synsvirksomhedernes meteorologiske udstyr eksempelvis i DS/EN 13790-1 pkt. 5.2.5. Det drejer 
sig om et krav til præcision af det måleudstyr, der anvendes til flow rate måling. Tilsvarende 
krav til det øvrige meteorologiske udstyr vil være relevante i et sådant system, herunder at 
synsvirksomheden kan dokumentere en regelmæssig kontrol og kalibrering af meteorologisk 
udstyr. Dette kræver, at synsvirksomheden har indført et velbeskrevet kvalitetsstyringssystem, 
hvor kontrol og kalibreringsintervaller for alt meteorologisk udstyr er beskrevet.   
 
Synsvirksomhedernes overholdelse af kravene kontrolleres ved en årlig inspektion af 
Plantedirektoratet/Miljøstyrelsen, eller den virksomhed disse har udliciteret opgaven til. Ved 
inspektionen gennemgås synsvirksomhedernes egen kvalitetskontrol, herunder om 
synsvirksomheden har gennemført regelmæssig kontrol og kalibrering af det metrologiske udstyr 
som beskrevet i synsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, og at personalet lever op til de 
uddannelsesmæssige krav.  
 
Ved obligatorisk bilsyn udtages 1 % af bilerne stikprøvevis til gensyn/kontrolsyn for at tjekke 
synsstederne. Med den beskrevne ordning for obligatorisk syn af sprøjteudstyr vil det af følgende 
grunde ikke være muligt at foretage en tilsvarende kontrol: 1) Da der ikke foreslås oprettet en 
central registreringsdatabase for sprøjter i Danmark. 2) Da hovedopgaven for 
synsvirksomhederne ikke forventes at være sprøjtesyn kan det være vanskeligt, at basere et 
kvalitetssikringssystem på uvarslede kontroller. 3) Da synsvirksomhederne kan være mobile. 
 
Arbejdsgruppen foreslår i stedet, at den årlige inspektion regelmæssigt erstattes af varslede 
inspektioner med en frekvens således, at der årligt gennemføres syn af to sprøjter pr. synssted 
under overværelse af den virksomhed, der får ansvaret for kvalitetssikringssystemet. Det betyder 
at inspektionen får karakter af erfaringsudveksling omkring syn af sprøjter, og at det vil være 
muligt at påpege nogle uhensigtsmæssige rutiner ved synsvirksomhedens sprøjtesyn. 
Kontrolelementet i den form der er i bilsynsmodellen forsvinder derimod.  
 
Ved et kontrolbesøg hos en synsvirksomhed bør det desuden tjekkes, om virksomheden er 
miljøgodkendt, samt om virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring som dækker syn og 
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omsyns arbejde, og som friholder sprøjteejeren for tab, som ville kunne være en følge af et 
mangelfuldt eller fejlagtigt udført (om)syn. 
 
Resultaterne af kontrollen skal – hvis kontrolvirksomheden er en anden end Miljøstyrelsen eller 
Plantedirektoratet – indrapporteres til Miljøstyrelsen eller Plantedirektoratet med henblik på at 
tage hånd om problemer konstateret ved den varslede kontrol 

9.5.2 Kontrol hos sprøjteejeren:  

I forlængelse af den enstrengede pesticidkontrol vurderes det hensigtsmæssigt, hvis kontrollen 
hos jordbrugerne (landmænd, gartnere, væksthusejere, planteskoleejere, ejere af frugtplantager) 
foretages af Plantedirektoratet, mens Miljøministeriet varetager kontrollen hos de øvrige 
sprøjteejere (golfbaner, kommuner, jernbaner, boligselskaber) svarende til den opdeling, der i 
dag gælder for kontrol med regler om besiddelse og anvendelse af pesticider. 
 
Kontrolløren bør ved besøg hos sprøjteejeren blot tjekke, at der er godkendt dokumentation for at 
sprøjten er blevet synet indenfor de gældende frister. 
 
Ifald kontrolløren opdager, at der ikke forefindes den korrekte dokumentation for, at sprøjten er 
synet, skal han indberette dette til den kompetente myndighed samt gøre sprøjteejeren 
opmærksom på, at her er nogle forhold, der skal bringes i orden. En mulighed er herefter, at stille 
krav om, at sprøjteejeren inden for en fastlagt frist skal sende dokumentation ind til den 
kompetente myndighed om, at sprøjten er blevet synet 
 
Ifølge rammedirektivets artikel 8 stk. 2 er det således, at efter den 14. december 2016: ”..må kun 
pesticidudbringningsudstyr, der ved inspektionen er fundet at være i orden, være i professionel 
brug.”. Reglerne for sprøjtesyn omfatter således kun sprøjter i anvendelse og ikke sprøjter, der 
ikke længere bruges til at udbringe pesticider.  
 
Der er i arbejdsgruppen en fornemmelse af, at der i et vist omfang findes gamle sprøjter, der ikke 
længere er i anvendelse rundt omkring hos sprøjteejerne. Der kan derfor opstå den situation, at 
kontrolløren på kontrolstedet finder sprøjter, som sprøjteejeren ikke kan dokumentere er synet, 
fordi det netop er gamle sprøjter, der ikke længere er i brug.  
 
Der er behov for at formulere nogle retningslinjer for, hvordan disse gamle sprøjter skal 
håndteres, så Kommissionen ikke efterfølgende kritiserer Danmark for manglende 
implementering af reglerne om sprøjteeftersyn. Der er således behov for, at der formuleres 
retningslinjer for disse gamle sprøjter. I princippet er det jo muligt for en sprøjteejer at omgå 
reglerne om eftersyn af sprøjter ved i forbindelse med en kontrol at hævde, at de sprøjter han 
anvender ikke er synede, fordi de er gamle og ikke længere anvendes. Der henvises til afsnit 8.1., 
hvor det er foreslået at gamle sprøjter i brug, der anvendes til andre formål end 
pesticidudbringning, påsættes en streamer med teksten  ”MÅ IKKE ANVENDES TIL 
PESTICIDER” . 
 
Af hensyn til miljøet er det vigtigt, at der ikke står gamle sprøjter, som lejlighedsvist bruges til 
pesticidudbringning, og som ikke indgår i synsordningen. 
 
Tidligere er en stor del af de gamle sprøjter blevet eksporteret til Østeuropa og har således ikke 
udgjort et affaldsproblem i Danmark. Denne eksport er i dag stort set gået i stå. Både på grund af 
pengemangel og fordi markedet er ved at være mættet. Hvis der som følge af reglerne om 
obligatorisk sprøjtesyn pludselig står en masse ikke brugbare sprøjter rundt om i EU, kunne man 
forvente, at priserne igen vil falde, hvilket sikkert vil betyde lidt eksport igen, men med stor 
sandsynlighed ikke nok til at fjerne skrotningsproblemet.  
 
Et forslag fra Miljøstyrelsen til løsning af problemet er, at en brancheorganisation kan indgå i 
forhandling med ophuggere med henblik på at opnå en rammeaftale om at aftage udtjente 
sprøjter. Med held vil man evt. kunne opnå samme gunstige resultat, som der øjensynligt er 
opnået efter en sådan forhandling om ophug af biler, hvor en rammeaftale har resulteret i, at 
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prisen er 0 kr. hos visse ophuggere, idet råvarepriserne er så relative høje. Det kan dog blive 
svært, at finde økonomi i en sådan brancheaftale, hvis der ikke gives tilskud til den, da den 
råvarepris for de begrænsede mængder metal, der er på en sprøjte, ikke vurderes at kunne betale 
for selve ordningen. 
 
En anden mulighed er, at man kan stille krav om, at pumpen er skruet af sprøjten, hvis den ikke 
længere er i brug.  
 
En tredje mulighed er, at kontrolløren i tilfælde, hvor der findes gamle sprøjter på en ejendom, 
der ikke længere er i anvendelse orienterer sprøjteejeren om, hvorfor det er en god ide at skille 
sig af med den, hvordan dette kan lade sig gøre og derudover sætter en plombering på sprøjten.   
 
Erhvervsaffaldsreglerne er således, at det er kommunerne, som afgør, om der er tale om affald og 
om det er genanvendeligt. Hvis sprøjten karakteriseres som genbrugelig, må kommunerne ikke 
længere håndtere det, da det genanvendelige erhvervsaffald med de nye affaldsregler er 
markedsudsat.  
Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, der trådte i kraft den 20. januar 2010, 
indførte en ny og mere detaljeret regulering af kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning 
af affaldsgebyrer. 
 
 Det følger af affaldsbekendtgørelsens § 24, stk. 2, at kommunerne pr. 1. januar 2010 hverken 
kan eller skal etablere kommunale ordninger for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. 
Kommunerne har derfor heller ikke hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48 til at opkræve 
gebyrer til at finansiere ordninger, der indebærer håndtering af kildesorteret genanvendeligt 
erhvervsaffald. 
 
 Det fremgår direkte af bemærkningerne til lov nr. 513 af 12. juni 2009, at 
”Kommunalbestyrelsen må derfor fremover ikke etablere indsamlings- eller anvisningsordninger 
for genanvendeligt erhvervsaffald”. 
 
På Miljøministeriets hjemmeside kan man finde en liste over virksomheder, der er godkendt til at 
håndtere forskellige former for erhvervsaffald. Sprøjteejeren kan selv vælge, hvem der blandt 
disse skal håndtere hans affald.  

9.6 Sanktionering 

 
Ifølge både rammedirektivet og maskindirektivet skal medlemsstaterne fastsætte sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til de to direktiver, og træffe 
de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. 
 
Det specificeres ikke nærmere, hvordan disse sanktioner skal være, men slås fast, at de skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. 
 
I forhold til de virksomheder der udfører syn, ville en nærliggende form for sanktionering være, 
at ifald de ikke udfører syn efter forskrifterne, fratages de retten til at udføre sprøjteeftersyn.  

9.7 Flaskehalse i forbindelse med gennemførelse af syn 

 
Da budgettet for etablering af en ordning for obligatorisk syn for sprøjter er begrænset, er det fra 
arbejdsgruppens side blevet foreslået, at der ikke oprettes en database, hvor alle sprøjter bliver 
registreret. Når der ikke findes et register, over alle sprøjter i Danmark, der anvendes til 
pesticidudbringning, er det svært fra myndighedernes eller synsvirksomhedernes side at 
organisere et system for indkaldelse til syn. Arbejdsgruppen foreslår som tidligere nævnt, at det 
er ejeren af sprøjtens eget ansvar at få sprøjterne synet i tide.  
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Der er fare for, at de fleste sprøjteejere vil komme i sidste øjeblik for at få deres sprøjter synet, 
og at der således med stor sandsynlighed vil opstå flaskehalse i forbindelse med gennemførelse 
af syn. Dette skyldes bland andet også, at hvis synet gennemføres før deadline skal der synes 
igen 5/3 år efter første synsdato.  
 
En foreslået løsning har været løbende indfasning på den måde, at sprøjteejere indkaldes til syn 
løbende i en indkøringsperiode. Dette kunne ske enten på baggrund af CVR-nummer, hvorved et 
bestemt antal indkaldes til syn hvert år. Alternativt kunne man indkalde til syn på baggrund af 
intensitet, så det største sprøjteudstyr indkaldes først. Begge løsninger har fordele og ulemper: 
 
For så vidt angår CVR-nummer er det nemt at administrere og giver geografisk spredning. En 
ulempe er imidlertid, at en sådan løsning vil kunne blive opfattet som en ”prikkerunde”, hvor den 
enkelte sprøjteejer bliver pålagt en ekstra byrde i forhold til naboen, uden anden begrundelse end 
at hans/hendes CVR-nummer er lavere. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Derudover er det som 
nævnt ikke hensigten, at der oprettes et register over sprøjter i Danmark, hvilket vanskeliggør 
opgaven med at indkalde sprøjter til syn via CVR-nummer.  
 
For så vidt angår sprøjteintensitet ville dette kunne medføre, at de mest intensive sprøjter bliver 
synet først. Der er imidlertid intet præcist billede over, hvor mange sprøjter, der er hvor, hvorfor 
et sådant tiltag vil være omkostningstungt at administrere. 
 
For begge løsninger gælder, at der ikke forefindes nogen måde at sikre, at de udvalgte 
sprøjteejere møder op til syn, før sprøjtebekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2016. 
Dermed er der ingen garanti for, at de beskrevne løsninger vil kunne eliminere 
flaskehalsproblemet. 
 
En alternativ måde at undgå flaskehalsproblemer på er ved at give økonomiske incitamenter for 
sprøjteejere. Dette kunne f.eks. gøres ved at indfase statens gebyr i forbindelse med syn løbende 
over en årrække, hvorved det ville være billigere at få foretaget syn før tid. Man kunne forestille 
sig, at gebyret var 50 % af ”slutgebyret” frem til 2014, hvorefter det steg til 75 % i 2015 og 
dernæst til 100 % i december 2016. En sådan omkostning vil være omkostningsfri for 
sprøjteejere og maskinstationer og vil kunne finansieres gennem de afsatte midler til indkøring af 
ordningen. Imidlertid udgør gebyrets størrelse en forholdsvis lille del af synsomkostningen, 
hvorfor incitamentet til at få synet sin sprøjte før tid forventes at være begrænset.  
 
På arbejdsgruppens møder er det blevet beskrevet, hvordan sprøjteejere i f.eks. Holland, ved 
hjælp af økonomiske incitamenter får foretaget hyppigere tjek, end loven foreskriver. Ved at give 
økonomiske incitamenter til at få gennemført et ”tidligt” sprøjteeftersyn, ville man efter de 
hollandske erfaringer dels kunne få lokket sprøjteejere ”ud af busken” og vænne dem til 
sprøjteeftersyn, dels kunne ”sælge” ordningen, ikke som en ekstra administrativ byrde, men som 
et tilbud til sprøjteejere.  
 
Måske er det muligt at løse problemet via målrettet og velkoordineret kommunikation. Dette 
kræver dog, at der lægges et stort arbejde i at udarbejde en god kommunikationsplan. 
 
En anden mulighed er at sætte ordningen i gang et år tidligere i Danmark end det kræves i 
direktivet. Derved sikrer man sig mod den situation, at sprøjteejerne ikke kan nå at få deres 
sprøjte synet inden fristen i rammedirektivet, fordi de venter til sidste øjeblik. Til gengæld 
indebærer denne løsningsmodel en overimplementering af rammedirektivet, hvilket kan medføre 
en utilfredshed blandt sprøjteejerne. 
 
Priserne på pesticider vil stige som følge af initiativerne i Grøn Vækst om afgiftsforhøjelse. 
Måske vil dette give et incitament til at sprøjteejeren får synet sin sprøjte med henblik på at 
optimere sprøjten. 
 
Overordnet set finder arbejdsgruppen, at dette er en problemstilling, som det er svært at finde en 
retfærdig løsning på. Det må derfor være en politisk beslutning, hvordan man i sidste ende vil 
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tackle situationen. Beslutningen om, hvordan man vil løse problemstillingen, bør til sin tid 
skrives ind i bekendtgørelsen om sprøjteeftersyn med angivelse af implementeringsfrister. 
 

9.8 Økonomiske overvejelser 

 
Der er en lang række økonomiske overvejelser at foretage i forbindelse med etablering af 
ordningen om obligatorisk sprøjteeftersyn. Mange af overvejelserne er foretaget ud fra skøn og 
vurderinger af, hvordan tingene kommer til at udvikle sig. Da der er mange ubekendte faktorer i 
forbindelse med sprøjteeftersynet, har det ikke været muligt, at give et mere eksakt billede af 
hvordan fremtiden kommer til at blive end nedenstående. Denne forudsætning bør man være 
opmærksom på i forbindelse med læsningen af dette afsnit.   
 
Nedenstående tabel angiver i ca. tal, hvor mange sprøjter der findes i Danmark inden for de 
forskellige erhverv.   
 
 Antal Type Bemærkninger 
Jordbrugere 

• Landbrug (inkl. 
maskinstationer) 

• Skovbrug 
(privat) 
 

• Pyntegrønt og 
juletræsproducen
ter 

 
20.000 
 
 
 
 
ca. 750 tågesprøjter 
ca. 250 
portalsprøjter 
ca. 500 enrækkede 
sprøjter (ATV) 
 

 
Marksprøjter m. bom 
 
 
Bom- og Tågesprøjter 

 
 
 
Næsten ¾ af 
juletræsproduktionen 
foregår i dag på 
markjord og er 
dækket under 
landbrug. 
 

Gartneri 
• Væksthuse (300-

400 i Danmark) 
 
 
 

• Friland  
• Planteskoler (ca. 

60 i Danmark) 
• Frugt og bær 

avlere. 

 
900 sprøjter 
(heraf ca. 400 
kærrespøjter og 500 
bomsprøjter) 
 
Ca. 370 sprøjter  
 
Ca. 470 sprøjter 
 
Ca. 740 sprøjter 
Der findes ca. en 
bomsprøjte med en 
bom på under tre 
meter hos hver frugt 
og bær avler  
 

Traditionelle 
traktorsprøjter 
Håndholdte og ryg 
sprøjter 
Mindre håndholdte eller 
stationære motorsprøjter 
Vandings/sprøjtebomme 
fast monteret i de enkelte 
huse. 

 

Golfbaner 230 Semimonterede sprøjter 
Alm. Marksprøjter 
ATV sprøjter 

 

Boligselskaber Ganske få Håndholdte- og rygbårne 
sprøjter.  

 

Kommuner Anvender primært 
ryg/håndholdte 
sprøjter <20 l. 

Håndholdte- og rygbårne 
sprøjter. 
Wipers 

 

Stat (inkl. statsskovbrug 
og forsvaret) 

0   
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Jernbaner 10 heraf 6 
ryg/håndholdte 
sprøjter.  

1 sprøjte til stationsarealer 
m. bom + ca. 100 l 
transportabelt anlæg.  
1 ca. 18 år gammel 
banesprøjte  
2 motorsprøjter med tank 
og slangerullle - ca. 18 år  
4 rygsprøjter  
2 små håndholdte sprøjter  

 

 

 
Der er en lang række variabler, som har stor indflydelse på, hvad et sprøjtesyn kommer til at 
koste for den enkelte sprøjteejer, og hvilke muligheder der vil være for at drive en rentabel 
forretning med at udføre disse syn.  
 
Der er tre vigtige faktorer, der skal være fokus på i forbindelsen med etablering af 
sprøjtesynordningen. For det første er det vigtigt, at synene bliver udført på en måde, så 
kvaliteten af synene overholdes, og på en måde der gør, at rammedirektivet overholdes. For det 
andet er det vigtigt, at synene kan udføres uden, at jordbrugserhvervene vil få uoverstigelige 
udgifter. For det tredje er det også vigtigt, at der er et økonomisk incitament til at etablere 
synsvirksomheder.  
 
De økonomiske beregninger er lavet i samarbejde med Fødevareøkonomisk institut ved 
Københavns Universitet, og der er beskrevet 9 forskellige scenarier, hvor det for nærværende er 
vanskeligt at forudsige hvilken af disse, der vil komme tættest på udviklingen indenfor 
synsvirksomheder. 
 
I de økonomiske beregninger er der taget udgangspunkt i de variable værdier i tabel 1. Alt efter 
hvilke værdier disse variable sættes til, vil prisen for at få udført et syn kunne ændre sig.  

 

Tabel 1: Inputs som arbejdsgruppen vurderer, vil være realistiske, 

 som en gennemsnitsbetragtning, tallene i skemaet angiver kun et  

muligt scenarie 

Timepris synspersonale 460 kr. 

Faste synssteder 10 stk. 

Rullende synssteder 20 stk. 

Sprøjter der skal synes i alt (landbrug) 

20000 
stk. 

Sprøjter der skal synes i alt (gartneri) 

2500 
stk. 

Øvrige sprøjter*    

Gennemsnitligt tidsforbrug pr. syn 3 timer 

Udgift til kontrol af synssteder pr. synssted 

12.000 
kr. 

Myndigheds kontrol hos jordbruger sekretariat 
750.000 

kr. 

Afstand til fast synssted 20 km. 

Afstand til rullende synssted 60 km. 

Kørepenge (inkl. løn) rullende syn 

10 
kr./km 

Kørselsudgifter til synssted 5 
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kr./km 

Udgifter til indkøb af udstyr (fast)+ forbrug** 

25.000 
kr. 

Løn traktorfører 210 kr. 

Udgifter til indkøb af udstyr (rullende) + forbrug*** 

50.200 
kr. 

procentvis antal rullende syn (landbrug) 80 % 

procentvis antal rullende syn (gartneri) 90 % 

* indkøb af udstyr til 100.000 kr. som forventes udskiftet efter 5 år + løbende udgifter 
** indkøb af udstyr til 100.000 kr. som forventes udskiftet efter 5 år 
*** indkøb af udstyr til 100.000 kr. som forventes udskiftet efter 5 år + der regnes med en leaset 
varevogn til 2100 kr./ md.+ løbende udgifter 
 
Normalt vil man ved en sådan række af værdier kunne sætte størstedelen af variablerne til en 
relativt konstant værdi. I dette tilfælde er det kun timeprisen for synspersonalet og traktorførere 
samt udgifter til kontrol og akkreditering, der er relativt konstante. De øvrige punkter er alle 
meget variable. Eksempelvis kan det være, at antallet af sprøjter vil falde i forbindelse med 
indførsel af regler om vaskepladser og reglerne om sprøjtesyn. Dertil kommer, at antallet af 
interesserede synsvirksomheder er vanskeligt at estimere. Den geografiske fordeling af 
synssteder vil også være afgørende for prissætning på sprøjtesyn. 
 
I nærværende rapport er beskrevet to typer syn, hvor der skal kikkes på økonomien. Den ene type 
syn er, hvor synsvirksomheden kommer til ejeren af sprøjten og foretager synet, defineret som 
rullende syn. Den anden type syn er, hvor sprøjten føres til et fast indrettet synssted, defineret 
som fast synssted. 
 
Hvis sprøjteejeren kalkulerer med, at han skal have en høj timeløn, kan det i mange tilfælde 
bedre betale sig at rekvirere et rullende eftersyn. Hvis sprøjteejeren derimod kalkulerer med, at 
hans løn er fast uanset antallet af timer, kan det betale sig for sprøjteejeren selv at køre sprøjten 
til et fast synssted.  
 
Hvorledes sprøjteejeren værdisætter sin egen tid vil i høj grad ændre sig alt efter, hvornår på året 
synet skal foregå. Hvis synet foregår i april eller august, vil sprøjteejeren formentlig sætte sin 
egen løn meget højt, hvorimod han i måneder, hvor der er meget begrænset markarbejde, vil 
sætte sin løn meget lavere.  
 
Figur 1 viser, sprøjteejerens omkostninger pr. fast eller rullende eftersyn, med og uden aflønning 
af egen arbejdskraft.  
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Figur 1. Forholdet mellem faste og rullende synssteder alt efter 

 om sprøjteejeren vælger at få timeløn for at være med til synet 

(Fødevareøkonomisk Institut). 

 
Det fremgår af figur 1, at det under alle omstændigheder er billigst for sprøjteejeren, at synet – 
mobilt eller fast synssted - kan gennemføres i en afstand af ca. 20 km fra bedriften. Ved en 
mindre afstand er der færre sprøjteejere til at betale for anlægget hos det faste synssted, og ved 
en større afstand øges transportomkostninger. Selvom det faste syn umiddelbart er dyrere end det 
mobile eftersyn er der mange penge at spare for sprøjteejeren, der kan gennemføre et syn ved en 
fast installation med egne overskydende timer eller en fast lønnet medhjælp. 
 
Modsat hvad man umiddelbart forestiller sig betyder det, at mobile syn formentlig vil være 
billigst ved en afstand på mindre end 25 km mellem sprøjteejer og udbyder. De mobile eftersyn 
er dyrere på grund af synsvirksomhedens transport, ikke på grund af ekstra omkostninger til 
udstyr. Det er dyrt at have en mobil enhed kørende rundt på vejene. Den mobile enhed er 
hurtigere end en traktor, men synsmanden skal have fuld timebetaling, og anlæggets kapacitet er 
ikke udnyttet under transporten. Jo større afstand, ud over 25 km, desto større økonomisk 
incitament har sprøjteejerem, med ledig kapacitet, til selv at køre traktor med sprøjte til syn. Ved 
faste synssteder er det også en fordel for sprøjtejerne, hvis der er relativt mange synssteder, 
hvilket skyldes, at de udgifter der er forbundet med at etablere et sysnsted i en eksisterende 
virksomhed er meget små i forhold til transportudgifterne for både landbrug og synsvirksomhed. 
Hvis der etableres 50 synssteder, vil udgifterne pr. syn til indkøb af synsudstyr være omkring 
200 kr. ved femårige syn og 130 kr. pr. syn ved treårige syn. Hvis antallet af synssteder 
fordobles, fordobles denne pris også, så med mindre der bliver rigtigt mange synssteder, vil den 
umiddelbare udgift for sprøjteejeren ved at der etableres yderligere synssteder være begrænset i 
forhold til udgifter til transport og timeløn til synspersonalet  
 
Det ideelle for sprøjteejerne og samfundet vil være, hvis eftersynet kan udføres af lokale 
maskinhandlere og værksteder, der er tæt på kunderne, allerede har kontorhold og har mulighed 
for alternativ indtjening. Dette gælder både for faste og transportable synssteder. Det giver 
samtidig mulighed for, at synet gennemføres, samtidig med at der klares andre ærinder hos 
værkstedet/maskinhandleren. 
 
Mulige økonomiske Scenarier 
 
I det følgende afsnit anses alle udgifter for konstante, bortset fra antallet og typen af synssteder, 
afstanden til synsstederne og fordelingen mellem faste og rullende syn.  
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Ved alle beregningerne er der taget udgangspunkt i en mellemstor sprøjte, hvor synet tager ca. 3 
timer. Er der tale om en stor sprøjte, kan det forventes, at synet tager længere tid, ligesom det 
omvendt vil forventes, at det bliver billigere, hvis sprøjten er mindre. Prisforskellen alt efter 
hvor lang tid et syn varer, svarer til forskellen i løn til synspersonale og eventuel løn til 
traktorføreren, dvs. 460-670 kr/time. 
 
I disse beregninger regnes der desuden med, at der er ledig kapacitet på traktoren, dvs. at synet 
ikke foretages midt i høstsæsonen eller lignende, og udgifterne til kørslen beregnes derfor kun 
som brændstofforbrug plus slidtage. Det vurderes, at det er uproblematisk at antage, at der vil 
være ledig kapacitet på de fleste traktorer på almindelige landbrug. Modsat vil der på 
maskinstationer og lignende næppe være ledig kapacitet i samme grad, hvorfor km-prisen på 
traktorer og dermed synsudgifterne vil være højere. Udgifterne til transport i de nedenstående 
beregninger er beregnet ud fra de teoretisk maksimale afstande til synsstedet. Den teoretisk 
maksimale afstand skal forstås som den maksimale afstand til et synssted, hvis synsstederne er 
jævnt fordelt over hele landet. I praksis vil denne afstand nogle stede være længere, men for 
langt de fleste sprøjteejere vil den være kortere, medførende at den samlede udgift til synet vil 
være mindre. 
 
Der er også medtaget beregninger for, hvad prisen renset for yderligere udgifter vil være, ved de 
faste synssteder. Denne pris er medtaget, idet denne pris vil være den umiddelbare merudgift for 
den enkelte sprøjteejer, dvs. de penge som han skal betale her og nu. 
 
Scenarie 1. Mange faste og få rullende synssteder 
 
Tabel 1: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 3 
 
Rullende synssteder 4 stk. 
Faste synssteder 50 stk. 
Afstand til faste synssteder 25 km. 
Afstand til rullende synssted 100 km. 
Procentdel rullende syn gartneri 10 % 
Procentdel rullende syn landbrug 60 % 
 

Tabel 2: Skønnede priser i kr., baseret på forudsætninger som anført i tabel 2. 

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris ved rullende syn 4027 4235 

Udgift ved fast synssted, m. transport og løn til 
traktorfører 3002 3264 

Udgift ved fast synssted m. transport (ledig kapacitet til 
transport, og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) 2022 2284 

Pris ved fast synssted  1772 2034 

 
Både hvis der regnes og ikke regnes med timebetaling til sprøjteejeren, vil dette scenarie give 
den billigste pris på et syn gennemført på et fast synssted. Mobile syn bliver dyre, og vil ud fra 
en økonomisk betragtning kun blive brugt på virksomheder, hvor der ikke er en fast 
synsvirksomhed inden for rimelig køreafstand, eller sprøjtetyper der ikke kan transporteres til et 
synssted.  
 
Forskellen på pris og udgift i tabellerne er, som tidligere nævnt den, at prisen er det som 
regningen fra synsvirksomheden lyder på, udgifterne derimod er prisen, plus de udgifter 
sprøjteejeren har til diesel, løn til sig selv mm.  
 
Scenarie 2. Mellem antal faste og få rullende synssteder 

Tabel 3: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 5   

Rullende synssteder 10 stk. 
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Faste synssteder 20 stk. 
Afstand til faste synssteder 45 km. 
Afstand til rullende synssted 80 km. 
Procentdel rullende syn gartneri 20 % 
Procentdel rullende syn landbrug 70 % 
 

Tabel 4: Skønnede priser i kr., baseret på forudsætninger som anført i tabel 4 

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris ved rullende syn 3910 4041 

Udgift ved fast synssted, m. transport og løn til 
traktorfører 3341 3508 

Udgift ved fast synssted m. transport (ledig kapacitet til 
transport, og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) 2081 2248 

Pris ved fast synssted 1613 1768 

 
Hvis ikke der regnes med timebetaling til sprøjteejeren, vil dette scenarie give den billigste pris 
på et syn gennemført på et fast synssted. Mobile syn bliver dyre, og vil kun blive anvendt af 
virksomheder, hvor der ikke er anden mulighed. Der vil være relativ lille forskel på rullende syn 
og fast synsted, hvis der regnes med timebetaling til sprøjteejeren. 
 
Scenarie 3. Få faste og mange rullende synssteder 
 

Tabel 5: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 7 

Rullende synssteder 50 stk. 
Faste synssteder 10 stk. 
Afstand til faste synssteder 45 km. 
Afstand til rullende synssted 25 km. 
Procentdel rullende syn gartneri 85 % 
Procentdel rullende syn landbrug 95 % 
 

Tabel 6: Skønnede priser i kr., baseret på forudsætninger som anført i tabel 6 

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris ved rullende syn 2936 3278 

Udgift ved fast synssted, m. transport og løn til 
traktorfører 4036 4221 

Udgift ved fast synssted m. transport (ledig kapacitet til 
transport, og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) 2566 2751 

Pris ved fast synssted 2116 2301 

 
Hvis der etableres mange rullende synssteder bliver sprøjteejerens pris for disse betydeligt 
lavere, idet det, der gør de rullende syn dyre, er mobilanlæggenes transport ud til sprøjteejerne. 
Syn på faste synssteder er stadigt relativt billige, hvis man ikke indregner løn til sprøjteejeren, 
men da der er relativt få synssteder, er det kun de sprøjteejere, der bor i nærheden af synsstedet, 
der har økonomisk fordel ved at vælge et fast synssted. 
 
Scenarie 4. Få  faste og få rullende synssteder 
 

Tabel 7: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 9   

Rullende synssteder 10 stk. 
Faste synssteder 10 stk. 
Afstand til faste synssteder 45 km. 
Afstand til rullende synssted 80 km.  
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Procentdel rullende syn gartneri 80 % 
Procentdel rullende syn landbrug 90 % 
 

Tabel 8: Skønnede priser i kr., baseret på forudsætninger som anført i tabel 8  

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris ved rullende syn 3449 3584 

Udgift ved fast synssted, m. transport og løn til traktorfører 3451 3692 

Udgift ved fast synssted m. transport (ledig kapacitet til 
transport, og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) 2191 2432 

Pris ved fast synssted 1741 1982 

 
Faste synssteder er i dette scenarie stadig relativt billig, hvis man ikke indregner løn til 
sprøjteejeren, men da der er relativt få synssteder, er det kun de sprøjteejere, der bor i nærheden 
af synsstedet, der reelt har muligheden for at køre til et fast synssted. De øvrige må gøre brug af 
de få rullende synssteder, hvor prisen pr. syn er høj. 
 
Scenarie 5. Kun rullende synssteder (mange synssteder) 
 

Tabel 9: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 11 

Rullende synssteder 70 stk. 
Faste synssteder 0 
Afstand til faste synssteder - 
Afstand til rullende synssted 20 km. 
Procentdel rullende syn gartneri 100 % 
Procentdel rullende syn landbrug 100 % 
 

Tabel 10: Skønnede priser i kr., baseret på forudsætninger som anført i tabel 10  

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris rullende syn 2527 2981 

Pris fast synssted, m. transport og løn til traktorfører - - 

Pris fast synssted m. transport (ledig kapacitet til transport, 
og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) - - 

 
Hvis der etableres mange rullende synssteder bliver prisen for disse betydeligt lavere, idet det 
der gør de rullende syn dyre er transporten ud til den enkelte sprøjteejer. 
 
 
Scenarie 6. Kun rullende synssteder (få synssteder) 
 

Tabel 11: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 13  

Rullende synssteder 10 stk. 
Faste synssteder 0 
Afstand til faste synssteder - 
Afstand til rullende synssted 80 km. 
Procentdel rullende syn gartneri 100 % 
Procentdel rullende syn landbrug 100 % 
 

Tabel 12: Skønnede priser i kr. baseret på forudsætninger anført i tabel 12 

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris rullende syn 3663 3785 

Pris fast synssted, m. transport og løn til traktorfører - - 



 

 

40 

Pris fast synssted m. transport (ledig kapacitet til transport, 
og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) - - 

 
Med få rullende synssteder og ingen faste synssteder bliver prisen for hvert sprøjtesyn høj for de 
fleste, da transporten ud til sprøjteejeren er lang. 
 
Scenarie 7. Middel antal rullende og faste synssteder 
 

Tabel 13: Forudsætninger for beregningen anført i tabel 15  

Rullende synssteder 20 stk. 
Faste synssteder 20 stk. 
Afstand til faste synssteder 45 km. 
Afstand til rullende synssted 45 km. 
Procentdel rullende syn gartneri 70 % 
Procentdel rullende syn landbrug 40 % 
 

Tabel 14: Skønnede priser i kr. baseret på forudsætninger som anført i tabel 14  

 syn hvert 3. år  syn hvert 5. år 

Pris rullende syn 2779 3011 

Pris fast synssted, m. transport og løn til traktorfører 3486 3750 

Pris fast synssted m. transport (ledig kapacitet til transport, 
og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) 2226 2490 

Pris for syn ved fast synssted 1776 2040 

 
Med et middel antal rullende og faste synssteder bliver prisen for at få synet en sprøjte middelhøj 
for både rullende og faste synssteder. 
 
De ovennævnte scenarier viser, at det vil være mest fordelagtigt for sprøjteejerne, at der kommer 
mange synssteder. Regnes der med en fast lønnet medarbejder (svarende til ledig kapacitet til 
transport og derfor ingen timebetaling til sprøjteejeren) til at køre sprøjten til synsstedet, vil det 
være billigst med faste synssteder. Regnes der derimod med timelønnet medhjælp, vil den for 
sprøjteejerne mest prisoptimale løsning være mange mobile synsenheder. Dertil kommer, at 
priserne pr. syn ved mobile anlæg forventes, at kunne reduceres, hvis der mødes en række 
traktorer med sprøjter hos den lokale smed med henblik på at få gennemført syn af en mobil 
synsvirksomhed. 
 
I de analyserede scenarier er den pris, som en sprøjteejer skal betale for at få en sprøjte synet i 
størrelsesordenen 1613-4041 kr. 
 
Økonomi for synsstederne 
 
Skal synsvirksomhederne etableres alene med henblik på at foretage sprøjtesyn, vil det kræve, at 
der udføres mange syn for at virksomheden vil kunne have en fornuftig omsætning. I forhold til 
de anførte scenarier vil det være oplagt, at synsaktiviteten kombineres med andre 
virksomhedsaktiviteter, da en mulig indtægt til en synsvirksomheden kan skønnes at ligge i 
størrelsesordenen 80.000-1.000.000 kr. 
Hvis en virksomhed både kan foretage syn på et eller flere faste synssteder og samtidig 
gennemføre mobile syn, vil der kunne være øgede indtægtsmuligheder. 
 

Tabel 15: En række mulige indtægtssenarier (anført i kr.) ud fra de forskellige alternative scenarier der 
tidligere er stillet op.  

Scenarie Type indtægt 3 årigt syn indtægt 5 årigt syn 

1 indtægt gennemsnitlig 402.713 241.855 
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rullende synssted 

1 Indtægt gennemsnitlig 

fast synsted pr. år 

175.092 105.367 

2 indtægt gennemsnitlig 

rullende synssted 

891.346 534.911 

2 Indtægt gennemsnitlig 

fast synsted pr. år 

339.401 203.801 

3 indtægt gennemsnitlig 

rullende synssted 

178.732 107.753 

3 Indtægt gennemsnitlig 

fast synsted pr. år 

144.105 86.842 

4 indtægt gennemsnitlig 

rullende synssted 

839.602 503.870 

4 Indtægt gennemsnitlig 

fast synsted pr. år 

195.761 117.735 

5 indtægt gennemsnitlig 

rullende synssted 

148.438 89.682 

6 indtægt gennemsnitlig 

rullende synssted 

1.035.083 621.138 

7 indtægt gennemsnitlig 

rullende synssted 

345.249 207.415 

7 Indtægt gennemsnitlig 

fast synsted pr. år 

172.796 103.993 

 
Skal en rullende synsvirksomhed alene beskæftige sig med synsvirksomhed, er det nødvendigt at 
der ikke er for mange rullende virksomheder, da omsætningen derved vil falde.  
 
10 Konklusion og anbefalinger 
Med afsæt i aftalen om Grøn Vækst, og med henblik på implementering af rammedirektiv om 
bæredygtig anvendelse af pesticider (rammedirektivet), er det hensigten at ophæve eksisterende 
regler om sprøjtesyn i jordbruget i lov nr. 19 af 8. januar 2010 og erstatte disse med regler om en 
ny synsordning for alle sprøjteejere, der lever op til de nye EU regler. Rammedirektivet skal 
være implementeret i dansk lovgivning senest den 14. december 2011 
 
Det var i udgangspunktet hensigten at beskrive en model for et sprøjteeftersyn som ud over at 
opfylde kravene i rammedirektivet også opfyldt kravene til markedskontrol af 
pesticidudbringningsudstyr beskrevet i maskindirektivet. Da opgaven i maskindirektivet er en 
myndighedsopgave, og da den foreslåede model for sprøjteeftersyn baseres på eksisterende 
reparatørvirksomheder mv., har det ikke været muligt at indarbejde markedskontrolopgaven. 
 
Standarden DS/EN 13790-1 om inspektion af marksprøjter i brug har ligeledes været lagt til 
grund for formulering af reglerne om sprøjteeftersyn. Her er konklusionen, at rammedirektivet 
har forrang for Standarden. Selvom den nye Standard, der p.t. er under udarbejdelse, eventuelt 
kommer til at stille større krav til sprøjteeftersynet, end dem der fremgår af rammedirektivet, er 
det således stadig rammedirektivet, der gælder. Det bliver derfor ud fra de krav til syn, der 
fremgår af rammedirektivet, at reglerne om sprøjtesyn skal fastlægges. 
 
I dette konklusionsafsnit er givet inspiration til, hvordan en synsordning for sprøjter i Danmark 
kan etableres.  
 
Arbejdsgruppen har lagt vægt på at foreslå løsninger, der sikrer implementering af 
rammedirektivet på niveau med direktivets minimumsbestemmelser samtidig med, at de ikke 
pålægger erhvervet unødige administrative og økonomiske byrder. Set i forhold til  
myndighedsopgaven har hensigten været at den gøres så enkel som mulig. 
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Antal sprøjter 
Beslutningerne i Grøn Vækst er bl.a. baseret på opgørelser i Fødevareøkonomisk Instituts 
rapport: ”Konsekvensanalyse af regelmæssig og obligatorisk kontrol af sprøjteudstyr”, hvor det 
er vurderet, at der er mellem 30.000 og 40.000 sprøjter i Danmark 
 
Det vurderes blandt maskinhandlere og i jordbruget, at et sted mellem 15.000 og 20.000 sprøjter 
i jordbruget bliver omfattet af synsordningen, idet synsordningen vil betyde, at sprøjter tages ud 
af brug. 
 
Omfattet pesticidudbringningsudstyr 
For at leve op til rammedirektivet vil alle maskiner fremstillet til at udbringe pesticider være 
omfattet af reglerne om obligatorisk sprøjteeftersyn. Det er dermed underordnet, om maskinerne 
reelt benyttes til andet end pesticidudbringning.  
 
Reglerne omfatter alle sprøjter i Danmark i professionel brug også sprøjter uden for 
jordbrugserhvervet. 
 
Der er i rammedirektivet muligheder for at undtage visse typer sprøjteudstyr. Arbejdsgruppen 
foreslår, at følgende sprøjtetyper bliver undtaget for reglerne om obligatorisk sprøjteeftersyn: 

• Rygsprøjter  
• Håndholdte sprøjter med en tankvolumen på under 25 l. 
• Udbringningsudstyr til flydende gødning påmonteret såmaskiner 

 
Derudover foreslår arbejdsgruppen, at gamle sprøjter der anvendes til drænspuling, kalkning mv. 
samt sprøjter, der udelukkende anvendes til udbringning af flydende gødning og er monteret med 
specialudstyr til udbringning af flydende gødning, fritages fra kravet om eftersyn, hvis ejeren af 
sprøjten mærker sprøjten med en streamer med teksten ”MÅ IKKE ANVENDES TIL 
PESTICIDER”. 
 
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der i nogle væksthusproduktions systemer kan opstå en 
særlig stor omkostning ved sprøjteeftersynet. Det anbefales derfor, at I det omfang det er muligt, 
undersøges principper fra andre EU lande med lignende problemstilling, under implementerings 
forløbet. 
 
Hvordan skal synet foregå? 
En hensigtsmæssig model for syn af pesticidudbringningsudstyr vil være, at der fastsættes regler 
om, at virksomheder – ved opfyldelse af fastsatte krav og efter konkret ansøgning – må foretage 
det obligatoriske syn af sprøjter.  
 
For overhovedet at få virksomheder til at interessere sig for at gennemføre synsarbejdet er det 
arbejdsgruppens vurdering, at ordningen skal tilrettelægges, så eksisterende virksomheder 
indenfor reparation af landbrugsmateriel og lignende har mulighed for, at etablere sig som 
synsvirksomheder. Det bør i denne forbindelse være et krav, at der gennemføres kvalitetssikring 
og kontrol hos synsvirksomhederne for at sikre en høj grad af troværdighed hos både kunder og 
omverden.  
 
For at skabe et så fleksibelt system som muligt og af hensyn til erhvervet og de tyndt befolkede 
områder finder arbejdsgruppen, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i lovgivningen skabes 
mulighed for, at man kan etablere rullende synsvirksomheder. Dette også for at kunne syne 
fastmonterede sprøjter. 
 
Hvem skal gennemføre de nye sprøjtesyn? 
Der er umiddelbart to muligheder:  

1. Opgaven kan sendes i udbud. 
2. Man kan lave en ordning, hvor man skal søge myndighederne om tilladelse til at oprette 

en synsvirksomhed.  
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Arbejdsgruppen finder, at muligheden i punkt 2 skal vælges, da den sikrer størst mulig 
fleksibilitet i forhold til at sikre nok synssteder i Danmark. Det er denne model, som anvendes i 
forbindelse med Færdselsstyrelsens ordning for syn af biler.  
 
Krav til synsvirksomheder 
Det bør sikres, at de der udfører synene, har den nødvendige faglige viden til at foretage syn. 
Dette kan sikres ved, at der udformes en test/eksamen, som man skal bestå for at blive 
kvalificeret til at udføre syn. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de, der udfører synene, ikke 
nødvendigvis skal have en landbrugsmekanikeruddannelse. 
 
Udover de faglige krav til dem, der udfører syn, bør der også stilles en række krav til selve 
synsvirksomheden. Synsvirksomheden bør være miljøgodkendt. Derudover bør 
synsvirksomheden opfylde visse vandelskrav (såsom ingen offentlig gæld, ingen overtrædelse af 
loven om at gennemføre syn inden for de sidste 3 år, etc.) samt være forpligtiget til at tegne en 
ansvarsforsikring, som dækker syn og omsynsarbejde, og som friholder sprøjteejeren for tab, 
som ville kunne være en følge af et mangelfuldt eller fejlagtigt udført (om)syn. 
 
Det er vigtigt klart at definere, hvilke krav man stiller til synsvirksomhederne. Klart definerede 
krav gør det mindre administrativt tungt for synsvirksomhederne, og letter myndighedernes 
opgave med at give tilladelser og at trække tilladelser tilbage, ifald synsvirksomhederne ved et 
kontrolbesøg ikke lever op til kravene. 
 
Gebyrfastsættelse 
Det foreslås, at der for hvert syn afregnes et vist gebyr til den kompetente myndighed, og at der 
derudover er fri prissætning på selve synsopgaven. Tidsforbruget på et syn varierer meget alt 
efter størrelsen på den synede sprøjte. Derfor bør prisen for synet være variabel, alt efter hvor 
lang tid synet tager. 
 
Gebyret til myndigheden anvendes til at gennemføre stikprøve kontrol på jordbrugsbedrifterne 
af, om der er foretaget syn på de sprøjter, der anvendes professionelt samt til administration af 
ordningen. 
 
Størrelsen af dette gebyr skal tilpasses, således at kontrollen kommer til at hvile i sig selv, det vil 
sige, at kontrollen og myndighedsbetjeningen ikke skal give hverken overskud eller underskud. 
Gebyrets størrelse kommer således til at afhænge af følgende faktorer: Antallet af synede 
sprøjter, antal kontroller af sprøjter og synsvirksomheder, omkostninger ved administrationen af 
reglerne, evt. bemanding af hotline mm. 
 
Krav til det tekniske eftersyn 
En nærmere beskrivelse af hvordan det tekniske eftersyn skal foregå, bør formuleres ud fra de 
krav til synet, som er opstillet i rammedirektivets bilag II.   
 
Det bør være tilladt at gennemføre syn af sprøjter med både sprayscanner og håndholdt scanner. 
Dette for at skabe så fleksibelt et syn som muligt. Derudover er det vigtigt, at alle dyser monteret 
på sprøjten skal testes. 
 
Sprøjteejeren skal efter endt syn have udleveret et godkendelsescertifikat samt en rapport med 
resultaterne af det tekniske eftersyn, som dokumentation for at sprøjten er synet og godkendt. De 
der udfører, synet skal opbevare en kopi af denne rapport i fem år (efter 2020 i tre år).  
 
Sprøjteejeren skal ved kontrol på bedriften kunne fremvise dokumentation for, at sprøjten er 
synet. 
 
Ifald der findes fejl ved sprøjten, der kræver reparationer, bør det være således, at der skelnes 
mellem fejl, der er så omfattende, at de kræver, at sprøjteejeren får dem udbedret med det samme 
og derefter møder op til et omsyn og fejl, der medfører en betinget godkendelse, hvilket vil sige 
en påtale og anbefalinger om at få den/de fundne fejl udbedret. I den forbindelse bør der derfor 
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udarbejdes en liste over hvilke fejl ved sprøjten, der kræver et omsyn, og hvilke der medfører en 
påtale. Der er i rapporten givet et forslag til en sådan liste (se prøverapporten i bilag IX). 
 
Det bør være sprøjteejerens eget ansvar at få synet sine sprøjter. Der vil derfor ikke fra 
myndighedernes side blive udsendt indkaldelser til syn. Til gengæld bør myndighederne 
udarbejde en kommunikationsplan, der redegør for, hvordan sprøjteejerne bliver informeret om 
de nye regler. 
 
Kontrol af synsvirksomheder 
Synsvirksomheder bør være underlagt et kvalitetssikringssystem, der sikrer, at minimumskrav til 
kvaliteten af de gennemførte kontroller af pesticidudbringningsudstyr er opfyldt. 
Kvalitetssikringssystemet skal sikre at kontrollen opfylder kravene i rammedirektivet, herunder 
at certifikater udstedt af danske synsvirksomheder anerkendes i de øvrige medlemsstater. 
 
I princippet kan der foreslås 3 forskellige former for kvalitetssikring: 
4. Akkreditering 
5. Certificering 
6. Specielt tilpasset ordning 
   
Arbejdsgruppen har i forbindelse med det obligatoriske sprøjteeftersyn vurderet, at formålet med 
kvalitetssikring kan tilgodeses med en specielt tilpasset ordning. Der er i rapporten foreslået, 
hvilke elementer kvalitetssikringen skal indeholde. Opgaven med at gennemføre kvalitetskontrol 
bør udbydes. 
 
Kontrol hos sprøjteejeren 
I forlængelse af den enstrengede pesticidkontrol vil det umiddelbart være mest hensigtsmæssigt, 
at kontrollen hos jordbrugerne (landmænd, gartnere mm.) foretages af Plantedirektoratet, mens 
Miljøministeriet varetager kontrollen hos de øvrige sprøjtebrugere (golfbaner, kommuner, 
jernbaner, boligselskaber mm.).  
 
Kontrolløren skal ved besøg hos sprøjteejeren tjekke, at der foreligger godkendt dokumentation 
for, at sprøjten er blevet synet indenfor de gældende frister. 
 
Økonomi 
Økonomien for sprøjteejeren, i forbindelse med sprøjtesyn, afhænger af en række forskellige 
faktorer. Hvor mange synssteder der bliver etableret, hvilken type sprøjte der skal synes, hvilken 
type synssted der gennemfører synet etc. I de analyserede scenarier er vurderingen, at den pris, 
som en sprøjteejeren skal betale for at få synet en mellemstor sprøjte (hvor synet tager ca. 3 
timer)kommer til at ligge et sted mellem 1600 kr.og 4000 kr.  
 
Omkostninger til erhvervet ved en obligatorisk synsordning er af Fødevareøkonomisk Institut 
anslået til 10-13 mio. kr. årligt. 
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11 Bilag 
 

• Bilag I: Artikel 8 i rammedirektivet: Inspektion af udstyr i brug 
 

• Bilag II: Bilag II til rammedirektivet 
 

• Bilag III: De væsentlige miljøkrav som pesticidudbringningsmaskiner ifølge 
maskindirektivet skal opfylde. 
 

• Bilag IV: Oversigt over ændringer i forhold til det tidligere maskindirektiv 
 

• Bilag V: Liste over sprøjter, der arbejdes med i Den Europæiske Standardiseringskomite 
(CEN) 
 

• Bilag VI: Eksempel på klistermærke 
 

• Bilag VII: Udbudsreglerne 
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• Bilag VIII: Sammenligning af maskindirektivet, rammedirektivet og standarden DS/EN 

13790-1 med henblik på at undersøge i hvilket omfang maskindirektivets særlige 
miljøkrav vil blive kontrolleret under syn af pesticidudbringningsmaskiner. 
 

• Bilag IX: Eksempler på dokumentation for udført sprøjtesyn samt forslag til liste over 
hvilke fejl der bør medføre krav om omsyn.  
 

• Bilag X: Liste, udarbejdet af EU Kommissionen, over forskellige typer 
pesticidudbringningsudstyr med oplysning om, hvorvidt de er omfattet af 
maskindirektivet eller ej. 
 

• Bilag XI: Sammenligning af rammedirektivets bilag II med standarderne DS/EN 13790-1 
og 2. 
 

• Bilag XII: Oversigt over hvilke krav tyskerne stiller til sprøjter, der skal synes. Bemærk 
at det er de tyske regler inden rammedirektivet træder i kraft. 
 

• Bilag XIII: Uddrag af færdselsloven 
 

• Bilag XIV: Eksempler på kontrolrapporter udarbejdet af Hardi 
 

• Bilag XV: Eksempel på hvordan et kursus for sprøjtetestere kunne se ud 
 

• Bilag XVI: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1157 af 22. december 2006 
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11.1 Bilag I 

 
Artikel 8 i rammedirektivet: 
Inspektion af udstyr i brug 
1. Medlemsstaterne sørger for, at pesticidudbringningsudstyr i 
professionel brug inspiceres med jævne mellemrum. Der må ikke gå 
mere end fem år mellem inspektionerne indtil 2020, og ikke mere 
end tre år derefter.  

 

2. Senest den 14. december 2016 sørger medlemsstaterne for, at der 
er gennemført en inspektion af pesticidudbringningsudstyret mindst 
én gang. Efter denne dato må kun pesticidudbringningsudstyr, der 
ved inspektionen er fundet at være i orden, være i professionel brug. 
Nyt udstyr skal inspiceres mindst én gang inden for en periode på 
fem år efter anskaffelsen 
 

3. Uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstaterne efter en vurdering af 
risikoen for menneskers sundhed og miljøet, herunder en vurdering af 
omfanget af anvendelsen af udstyret:  
a) anvende andre tidsfrister og inspektionsintervaller for 
pesticidudbringningsudstyr, der ikke anvendes til sprøjtning, 
håndholdt pesticidudbringningsudstyr eller rygsprøjter samt andet 
udstyr, der kun anvendes i meget begrænset omfang, og som skal 
optages i den i artikel 4 omhandlede nationale handlingsplan. 
Følgende andet pesticidudbringningsudstyr anses aldrig for anvendt i 
meget begrænset omfang:  
i) sprøjteudstyr monteret på tog eller fly 
ii) bomsprøjter, der er større end 3 m, herunder bomsprøjter, der er 
monteret på såudstyr  
b) undtage håndholdt pesticidudbringningsudstyr eller ryg-sprøjter fra 
inspektionen. I så tilfælde sikrer medlemsstaterne, at sprøjteførerne er 
blevet informeret om behovet for regelmæssigt at skifte tilbehør, om 
de specifikke risici i forbindelse med dette udstyr, og at 
sprøjteførerne uddannes i korrekt anvendelse af dette 
udbringningsudstyr i overensstemmelse med artikel 5 

4. Ved inspektionerne kontrolleres det, om 
pesticidudbringningsudstyret opfylder de relevante krav i bilag II 
med henblik på at nå et højt niveau for beskyttelse af menneskers 
sundhed og miljøet. Pesticidudbringningsudstyr, der opfylder 
harmoniserede standarder udarbejdet i medfør af artikel 20, stk. 1, 
formodes at opfylde de væsentlige sundheds-, sikkerheds- og 
miljøkrav.  
 

5. Professionelle brugere foretager regelmæssig kalibrering og 
teknisk kontrol af pesticidudbringningsudstyret i overensstemmelse 
med den relevante uddannelse, de har modtaget, jf. artikel 5. 
 
6. Medlemsstaterne udpeger de organer, der er ansvarlige for 
gennemførelse af inspektionsordningerne, og underretter 
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Kommissionen herom. Hver medlemsstat indfører certifikatordninger 
for kontrol af inspektioner og anerkender certifikater tildelt i andre 
medlemsstater i henhold til kravene i stk. 4, når den periode, der er 
gået siden den sidste inspektion, der er foretaget i en anden 
medlemsstat, er lig med eller kortere end det inspektionsinterval, der 
gælder på dens eget område. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
anerkende certifikater udstedt i andre medlemsstater, forudsat at 
inspektionsintervallerne i stk. 1 er overholdt. 
 

7. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv vedrørende ændring af bilag II for at 
tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 2. 
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11.2 Bilag II 

 

BILAG II til rammedirektivet 

Sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav til inspektion af pesticidudbringningsudstyr  
Inspektion af pesticidudbringningsudstyr skal omfatte alle aspekter, som har betydning for 
opnåelsen af et højt sikkerheds- og beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Der 
skal sikres fuld opnåelse af maksimal sprøjteeffektivitet, idet udstyrets komponenter og 
funktioner skal være funktionsdygtige, så følgende mål nås.  
 

Pesticidudbringningsudstyret skal fungere pålideligt og anvendes korrekt til det påtænkte formål, 
og det skal sikres, at pesticiderne kan doseres og udbringes præcist. Udstyret skal være i en 
sådan tilstand, at det kan fyldes og tømmes sikkert, let og fuldstændig uden udsivning af 
pesticider. Det skal også kunne renses let og grundigt. Det skal også kunne håndteres sikkert og 
kunne kontrolleres og standses omgående fra sprøjteførerens sæde. Tilpasning af udstyret skal 
kunne foretages enkelt, nøjagtigt og reproducerbart.  
 

Der skal navnlig lægges vægt på følgende:  
 
1) Kraftoverføringsdele  
Til beskyttelse af sprøjteføreren skal afskærmningen af kraftudtag og kraftindtag være monteret 
og i god stand, og beskyttelsesudstyr og bevægelige og roterende kraftoverføringsdele skal 
kunne fungere uhindret.  
 
2) Pumpe  
Pumpens kapacitet skal være tilpasset udstyret, og pumpen skal fungere korrekt til sikring af 
stabil og pålidelig sprøjtehastighed. Pumpen må ikke være utæt.  
 
3) Omrøring  
Omrøringsanordninger skal sikre god cirkulation, så der opnås en jævn koncentration i al 
sprøjtevæsken i tanken.  
 
4) Tank til sprøjtevæske  
Sprøjtetanke, herunder indikator for tankindhold, påfyldningsudstyr, sier og filtre, tømnings- og 
rensningsanordninger og blandingsudstyr, skal fungere på en måde, der minimerer udslip, ujævn 
koncentrationsfordeling, eksponering af sprøjteføreren og restindhold af sprøjtevæske.  
 
5) Målesystemer og styre- og reguleringssystemer  
Alle anordninger til måling, åbning og lukning og indstilling af tryk og/eller ydelse skal være 
behørigt kalibreret og fungere korrekt og være uden utætheder. Det skal være nemt at regulere 
trykket og håndtere trykindstillingsanordningerne under sprøjtning. 
Trykindstillingsanordningerne skal opretholde et konstant arbejdstryk ved konstant 
pumpeomdrejningstal til sikring af stabil sprøjtehastighed.  
 
6) Rør og slanger  
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Rør og slanger skal være i god stand, så forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip som følge af 
lækager undgås. Der må ikke være udsivning fra rør eller slanger, når systemet drives med det 
højest mulige tryk.  
 
7) Filtrering  
For at undgå turbulens og ujævnheder i spredebilledet skal filtrene være i god stand, og filtrenes 
hulstørrelse skal svare til størrelsen af de dyser, der er monteret på sprøjten. Systemet til 
angivelse af filtertilstopning skal fungere korrekt, hvis det er relevant.  
 
8) Sprøjtebom (udstyr, hvor sprøjtning foregår ved hjælp af en vandret bom, der anbringes i tæt 
afstand fra den afgrøde eller det materiale, der skal behandles)  
Sprøjtebommen skal være i god stand og stabil i alle retninger. Fastgørelses- og 
justeringssystemer og anordninger til svingningsdæmpning og hældningskompensation skal 
fungere korrekt.  
 
9) Dyser  
Dyser skal fungere korrekt, så drypning ikke forekommer, når sprøjtningen indstilles. For at 
sikre et jævnt spredebillede må ydelsen fra den enkelte dyse ikke afvige betydeligt fra 
oplysningerne i de af fabrikanten leverede ydelsestabeller.  
 
10) Væskefordeling  
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt til siderne og lodret (ved behandling af højtvoksende 
afgrøder) i målområdet, når det er relevant.  
 
11) Luftblæser (udstyr, hvor sprøjtevæsken fordeles ved hjælp af luft)  
Blæseren skal være i god stand og skal sikre en stabil og pålidelig luftstrøm. 
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11.3 Bilag III 

 
Bilag III indeholder alle de væsentlige miljøkrav, som pesticidudbringningsmaskiner ifølge 
maskindirektivet skal opfylde. 

 
2.4.2 Generelt  
Fabrikanten af pesticidudbringningsmaskiner eller dennes repræsentant skal sikre, at der 
foretages en vurdering af risikoen for utilsigtet eksponering af miljøet for pesticider i 
overensstemmelse med risikovurderings- og risikonedsættelsesprocessen i Generelle principper, 
punkt 1.  

Pesticidudbringningsmaskiner skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne 
af risikovurderingen, jf. første afsnit, på en sådan måde, at de kan betjenes, indstilles og 
vedligeholdes uden utilsigtet eksponering af miljøet for pesticider.  
Lækager skal undgås til enhver tid.  
2.4.3. Betjening og overvågning  

Det skal være muligt præcist og uden vanskeligheder at betjene, overvåge og omgående afbryde 
pesticidudbringningen fra operatørpladserne.  

2.4.4. Påfyldning og tømning 

Maskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at præcis påfyldning af den 
nødvendige pesticidmængde er let, og der sikres en nem og fuldstændig tømning, samtidig med 
at der ikke sker spild af pesticid, og forurening af vandforsyningen undgås ved sådanne 
operationer.  

2.4.5. Udbringning af pesticider 

2.4.5.1. Udbringningshastighed  

Maskinerne skal være forsynet med anordninger, som gør det let at justere 
udbringningshastigheden præcist og pålideligt.  
2.4.5.2. Pesticidfordeling, -aflejring og -afdrift  

Maskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at pesticidet aflejres på 
behandlingsarealet, for at spildet uden for behandlingsarealerne begrænses til et minimum og for 
at undgå pesticidafdrift til omgivelserne. Der skal, når det er hensigtsmæssigt, sikres en jævn 
fordeling og en ensartet aflejring.  
2.4.5.3. Afprøvninger Med henblik på at kontrollere, at de relevante maskindele opfylder 
kravene i punkt 2.4.5.1 og 2.4.5.2, skal fabrikanten eller dennes repræsentant foretage relevante 
afprøvninger af hver type maskine eller sørge for, at sådanne afprøvninger foretages.  

2.4.5.4. Spild ved standsning  

Maskiner skal konstrueres og fremstilles med henblik på at undgå spild, når 
pesticidudbringningen er standset.  

2.4.6. Vedligeholdelse  
2.4.6.1. Rengøring En maskine skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at der let kan 
foretages en grundig rengøring af den uden forurening af omgivelserne.  

2.4.6.2. Service En maskine skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at udskiftning af 
slidte dele let kan foretages uden forurening af omgivelserne.  

2.4.7. Inspektioner  

Det skal være muligt let at tilslutte de nødvendige måleinstrumenter til maskinen for at 
kontrollere, om den fungerer korrekt.  

2.4.8. Mærkning af dyser, sier og filtre  
Dyser, sier og filtre skal være mærket på en sådan måde, at type og størrelse klart kan aflæses.  

2.4.9. Angivelse af det anvendte pesticid  
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Når det er hensigtsmæssigt, forsynes maskinen med et specifikt ophæng, hvor operatøren kan 
anføre navnet på det anvendte pesticid.  

2.4.10. Brugsanvisning  

Brugsanvisningen skal indeholde følgende oplysninger:  
a) forholdsregler, der skal tages ved blanding, påfyldning, udbringning, tømning, rengøring, 
servicering og transport for at undgå forurening af omgivelserne  
b) detaljerede anvendelsesbetingelser for de forskellige påtænkte driftsmiljøer, herunder den 
tilhørende klargøring, der kræves for at sikre, at pesticidet aflejres på behandlingsarealerne, og at 
spildet uden for behandlingsarealerne begrænses til et minimum, for at undgå afdrift til miljøet 
og i givet fald for at sikre en jævn fordeling og ensartet aflejring af pesticidet  

c) de typer og størrelser af dyser, sier og filtre, der kan anvendes med maskinen  
d) kontrolhyppighed og kriterier for samt metoden til udskiftning af dele, der er udsat for slid, 
som indvirker på maskinens korrekte funktion, f.eks. dyser, sier og filtre  

e) specifikation for kalibrering, daglig vedligeholdelse, vinterklargøring og andre former for 
kontrol, der er nødvendig for at sikre, at maskinen fungerer korrekt  

f) pesticidtyper, der kan få maskinen til at fungere ukorrekt  
g) en angivelse af at operatøren bør holde navnet på det anvendte pesticid ajourført på det 
specifikke ophæng i punkt 2.4.9  

h) tilkobling og anvendelse af specialudstyr og tilbehør samt de nødvendige forholdsregler, der 
skal tages  

i) en angivelse af at maskinen kan være omfattet af nationale krav om regelmæssig inspektion 
foretaget af udpegede organer som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF 
af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af 
pesticider  
j) de af maskinens funktioner, der skal inspiceres for at sikre, at den fungerer korrekt  

k) brugsanvisning vedrørende tilkobling af de nødvendige måleinstrumenter. 
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11.4 Bilag IV 

Ændringer i forhold til det tidligere maskindirektiv 
 
1. Ændring i artikel 1 – definitioner  

Nyt litra m:  
m) ”væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav”: obligatoriske bestemmelser vedrørende konstruktion og 
fremstilling af produkter, der er omfattet af dette direktiv, som skal sikre et højt beskyttelsesniveau for 
personers sikkerhed og sundhed og i givet fald for husdyr og formuegoder og, når det er relevant, for 
miljøet. 
De væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav er fastsat i bilag I. Væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i 
tilknytning til beskyttelse af miljøet finder kun anvendelse på maskiner, der er omhandlet i dette bilags 
punkt 2.4. 
 
2. Ændring i artikel 4 - markedskontrol 

I stk. 1 tilføjes sætningen ”… og, når det er relevant for miljøet…”  
 
3. Ændring i artikel 9, stk. 3, første afsnit – særlige foranstaltninger for potentielt farlige maskiner  

I stk. 3 tilføjes sætningen ”… og i givet fald et højt beskyttelsesniveau for husdyr og formuegoder og, når 
det er relevant for miljøet.” 
 
4. Ændring i artikel 11, stk. 1 - sikkerhedsklausulen 

Sætningen ”… kan frembyde fare for personers sikkerhed og sundhed og i givet fald for husdyrs og 
ejendoms sikkerhed,” ændres til ”… kan udgøre en risiko for personers sikkerhed eller sundhed eller i 
givet fald for husdyr eller formuegoder eller, når det er relevant for miljøet,” 
 
5. Ændringer i bilag 1 – væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og 

fremstilling af maskiner 

Ændring i punkt 4: 
”Væsentligt” ændres til ”absolut nødvendigt” og følgende sætning tilføjes: ”Væsentlige sundheds- og 
sikkerhedskrav i tilknytning til beskyttelse af miljøet finder kun anvendelse på maskiner, der er 
omhandlet i punkt 2.4.” 
 
Ændringer i kapitel 2 
i) I første afsnit i kapitlet tilføjes ”og pesticidudbringningsmaskiner”. 
ii) Nyt punkt 2.4 om pesticidudbringningsmaskiner. 
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11.5 Bilag V 

 
Dette er listen over sprøjter, der i CEN (den europæiske standardiserings komite) arbejdes på at 
få opdelt i bedre grupper: 
 
PESTICIDE APPLICATION EQUIPMENT TYPES 
 
1) Horizontal field crop boom sprayers (self propelled, trailed or mounted types) including 

hydraulic, pneumatic, air-assisted, electrostatic, shielded, angled, rotary (NB non-
pressure), twin fluid, and air induction nozzle types - allowing for variable rate application 
and direct injection systems. 

 
2) Orchard airblast sprayer (axial fan, cross flow fan, tower, and directed types) - allowing for 

different nozzle types, directed fans, air deflectors, shields, tunnels, use of sensors, etc. 
 
3) Vertical boom sprayers (for tree and bush crops and greenhouse use) – allowing for tunnel 

sprayers. 
 
4) Spray guns (for tree and bush crops, ATV/tractor spot spraying and greenhouses) – 

allowing for petrol engine and electric, as well as PTO, drive systems NB can be vehicle 
mounted, portable and hand-held. 

 
5) Knapsack sprayers – allowing for electric knapsack sprayers, spot guns (including 

measured dose types), and compression sprayers. 
 
6) Knapsack mistblowers (for bush and tree crops) including hydraulic, pneumatic, rotary, 

and air induction nozzles - allowing for both petrol engine and electric drive systems. 
 
7) Portable rotary atomisers – allowing for manual, electric and petrol engine drive systems. 
 
8) Portable and pedestrian boom sprayers (for general, horticultural, municipality, amenity, 

and landscape uses). 
 
9) Band sprayers – allowing for directed and dropleg types, shields, etc. NB can be vehicle 

mounted, pedestrian or portable. 
 
10) Thermal foggers (for greenhouse and storage – although also used on tree crops outside 

Europe) NB can be vehicle mounted, pedestrian or portable. 
 
11) Cold foggers (for greenhouse and storage) - allowing for different nozzle types NB can be 

vehicle mounted, installations, pedestrian or portable. 
 
12) Cannon sprayers (primarily for tree and vegetable crops). 
 
13) ATV sprayers including spot treatment lances, small horizontal boom and boomless nozzle 

types NB potential use of vertical booms and airblast units. 
 
14) Seed treaters (primarily installations but can be sprayers on seeding equipment). 
 
15) Installations for produce treatment (primarily installations for applying fungicides on 

produce going into store but can be used in warehouses). 
 
16) Soil treatment equipment (primarily for fumigation but can be by injection into soil). 
 
17) Granular spreaders NB can be vehicle mounted, pedestrian or portable. 
 
18) Dusters NB can be vehicle mounted, pedestrian or portable. 
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19) Slug pellet spreaders. 
 
20) Spray trains. 
 
21) Roadside sprayers (primarily for spraying centres and verges, but small ATV/portable 

sprayers are available for kerbs, etc). 
 
22) Riverside and ditch bank sprayers. 
 
23) Boat mounted sprayers. 
 
24) Aircraft sprayers including hydraulic, solid stream, rotary and air induction nozzle types - 

allowing different designs for sprayers for aeroplanes, helicopters and SUVs (different 
operational parameters). 

 
25) Weed-wipers including different operating types NB can be vehicle mounted, pedestrian or 

portable. 
 
26) Specialist sprayers (primarily in horticulture eg gantry boom sprayers in greenhouses).  NB 

could be vehicle mounted, installations, pedestrian or portable. 
 
27) Stump applicators/gel injectors/injector guns (primarily for forestry but also 

woody/invasive weeds eg Japanese Knotweed or sensitive areas). 
 
28) Chemigation. 
 
29) Smoke applicators (for greenhouses). 
 
30) Trigger/hand-operated sprayers (primarily for RTU amateur use). 
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11.6 Bilag VI 
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11.7 Bilag VII 

 
Udbudsreglerne 
 
Udbudsreglerne beskriver, hvordan en offentlig indkøber skal gå frem, når indkøber vil tildele en 
kontrakt om at levere en vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde. 
 
Udbudsreglerne skal sikre: 

• at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og 
• at det offentlige køber bedst og billigst. 

 
Overblik over udbudsreglerne 
 
EU’s udbudsregler er: 

1. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, der gælder når visse forsyningsvirksomheder tildeler 
kontrakter (over en vis værdi). 

2. Udbudsdirektivet, der gælder for alle andre offentlige kontrakter (over en vis værdi). 
Udbudsdirektivet er altså bredere end forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det dækker de 
fleste udbudspligtige kontrakter indgået af den offentlige sektor. 

3. Regler og principper i EF-traktaten. 
 
De udbudsregler, der kan udledes af EF-traktaten, gælder selv om kontrakten ikke er omfattet af 
de to direktiver. Ved siden af EU-reglerne er der i ”tilbudsloven” fastsat særlige danske regler 
for visse kontrakter, der er så små, at de ikke er omfattet af EU-reglerne.   
 
Udbudsreglerne i EF-traktaten er bygget op omkring et forbud mod diskrimination og 
forskelsbehandling af andre EU-borgere og virksomheder, f.eks. forbud mod tekniske 
handelshindringer. 
 
Hvem skal følge udbudsreglerne? 
 
Udbudsreglerne gælder kontrakter, der tildeles af 

• Myndigheder (stat, kommuner, regioner, menighedsråd) 
• Offentligretlige organer 
• Forsyningsvirksomheder 

 
 
Hvilke udbudsregler gælder? 
 
Inden man udbyder en opgave, skal man afgøre, om der er tale om et EU-udbud. I så fald skal 
man følge de særlige udbudsbestemmelser og procedurer, der fremgår af det relevante 
udbudsdirektiv. Det er opgavens art og den forventede kontraktværdi, der afgør, om og i hvor høj 
grad den er omfattet af EU’s udbudsregler. 
 
Når man frem til, at opgaven ikke er omfattet af EU-udbudsreglerne, skal man se på, om den er 
omfattet af annonceringspligten i den danske Tilbudslov. Tilbudsloven indeholder for 
tjenesteydelseskontrakter og varekøb kun krav til annonceringen - ikke krav til en eventuel 
udbudsprocedure eller procedurekrav i øvrigt. Alle vare- og tjenesteydelseskontrakter med en 
værdi på mere end 500.000 kr. ekskl. moms skal annonceres, inden man kan indgå aftale med en 
leverandør. 

I mange tilfælde vil udfaldet give sig selv. Men det er alligevel vigtigt at sikre det rette grundlag for 
afgørelsen – ikke mindst hvis opgaven ikke sendes i EU-udbud. Undlader man på et fejlagtigt grundlag at 
sende en kontrakt i EU-udbud, kan det i yderste konsekvens føre til krav om udbud af opgaven og dermed 
om opsigelse af den indgåede aftale i utide. 
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Hvilken opgave er der tale om? 

Man bør først konstatere, hvilken opgave der er tale om - og hvilke regler opgaven hører under. Der 
sondres mellem:  

• Tjenesteydelser  
• Bygge- og anlægsopgaver  
• Vareindkøb  

De tre opgavetyper er knyttet til to forskellige udbudsdirektiver (Udbudsdirektivet og 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Der er forskellige tærskelværdier gældende for de to direktiver og de 
tre opgavetyper har derudover forskellige tærskelværdier (en tærskelværdi er en beløbsgrænse for, 
hvornår en opgave skal i EU-udbud). 

Gælder udbuddet en tjenesteydelse, skal man herefter klassificere opgavens indhold yderligere. Det skal 
ske med udgangspunkt i de 27 kategorier, der fremgår af nedenstående tabeller, der er hentet fra bilag IIA 
og IIB i Udbudsdirektivet. 

Syn af sprøjter og sprøjteudstyr kan placeres under kategorien vedligeholdelse og reparation og er således 
en bilag IIA-ydelse. 

Tærskelværdierne for A- og B-ydelser er de samme. Men opdelingen i A og B har betydning for, 
om direktivets bestemmelser og procedurer skal anvendes fuldt eller delvist. A-ydelser er altid 
omfattet fuldt ud. 
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Tærskelværdierne  
 
Først når opgavetypen er på plads, kan man afgøre, hvilken tærskelværdi der gælder for opgaven. 
I hovedtræk fungerer tærskelværdierne på følgende måde:  
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• Hvis den forventede kontraktværdi for den udbudte opgave svarer til eller overstiger 
tærskelværdien, er udbuddet omfattet af reglerne om EU-udbud, i fuldt omfang for A-
ydelser og i begrænset omfang for B-ydelser.  

• Hvis den forventede kontraktværdi for den udbudte opgave er mindre end tærskelværdien, 
er udbuddet ikke omfattet af det pågældende udbudsdirektiv. I så fald gælder alene 
eventuelle nationale retningslinjer samt de grundlæggende principper og bestemmelser i 
EF-traktaten om åben og gennemsigtig konkurrence på lige vilkår og uden diskrimination 
på grundlag af nationalitet.  

Af nedenstående tabel fremgår tærskelværdierne for tjenesteydelser i 2010 og 2011. Da Syn af sprøjter og 
sprøjteudstyr kan kategoriseres som en bilag II A tjenesteydelse, er den relevante tærskelværdi 931.638 
kr. Hvis kontraktværdien i forbindelse med syn af sprøjter og sprøjteudstyr således overstiger dette beløb, 
skal opgaven bringes i EU-udbud.   

Tjenesteydelser 
Direktiv nr. 2004/18/EF 

Statslige 
kontrakter: 

Regionale og 
kommunale 
kontrakter: 

1. Bilag II A tjenesteydelser  
(undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser): 

931.638 kr. 1.438.448 kr. 

2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under 
bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under 
bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til 
CPC-nummer 7524, 7525 og 7526  

 1.438.448 kr. 1.438.448 kr. 

3. Deltjenesteydelser: 596.248 kr. 596.248 kr. 

 
 
Hvordan beregnes kontraktværdien? 
 
Værdien af kontrakten er altså afgørende for hvilke regler og procedurer, der skal følges når 
kontrakten bringes i udbud.  
 
En nøjagtig vurdering vil sjældent være mulig, da prisen netop afgøres af konkurrencen mellem 
de afgivne tilbud. Der må derfor være tale om et skøn. Af hensyn til eventuelle klagesager, bør 
man altid kunne dokumentere sit skøn, så man kan bagefter kan begrunde en forskel mellem den 
forventede og den faktiske kontraktværdi. 
 
I beregningerne skal man være opmærksom på følgende forhold: 

• Udgiften til moms skal ikke regnes med i kontraktværdien.  
• Alle andre udgifter, som har relevans for kontraktgenstanden, skal regnes med, fx også 

miljø- og brændstofafgifter.                   
• Man kan ikke modregne værdien af brugt udstyr, der indgår som en del af ordregivers 

betaling           
• En eventuel option på at forlænge kontraktperioden eller på anden måde udvide ydelsen 

skal regnes med.  

Herudover gælder en række mere specifikke regler, som man skal være opmærksom på når 
kontraktværdien beregnes. 

Når det er fastlagt, om den opgave man vil udbyde skal i EU udbud eller ej, er det tid til at vælge 
udbudsform. 
 
 Udbudsformer 
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Der findes forskellige udbudsformer i Udbudsdirektivet. Man bør kende deres fordele og ulemper, inden 
man beslutter, hvilken man vil anvende.  

Udbudsformerne er de forskellige udbudsprocedurer, som udbudsdirektiverne giver mulighed for at 
anvende. Grundlæggende fastslår EF-traktaten, at offentlige myndigheder skal bruge gennemsigtige og 
åbne procedurer, og de skal behandle tilbudsgiverne lige, når de tildeler offentlige kontrakter. Dette 
gælder uanset, om EU-direktiverne i øvrigt finder anvendelse. Af hensyn til overholdelse af 
ligebehandlingsprincippet, skal udbud gennemføres skriftligt. De mest almindelige udbudsformer er 
offentligt udbud og begrænset udbud 

Offentligt udbud 

Ved denne udbudsform indrykkes en annonce i EU-Tidende, hvor alle virksomheder opfordres til at 
afgive tilbud.  

Hvis beskrivelsen af opgaven ikke kan indeholdes i annoncen, angiver annoncen, hvor man kan få det 
supplerende materiale. Fx om der skal rekvireres en papirversion, eller om materialet er gjort tilgængeligt 
på Internettet.  

Udbudsformen er velegnet, når ordregiveren kan acceptere, at der kan komme et meget stort antal tilbud 
ind. Der kan fx være tale om udbud af en ukompliceret anskaffelse af standardvarer, hvor der alene 
konkurreres på prisen. Her er det ikke vanskeligt at sammenligne tilbuddene.   

Men udbudsformen kan også omvendt bruges, hvor der er meget få tilbudsgivere på markedet. Her er der 
ikke brug for at fravælge tilbudsgivere, der i øvrigt er egnede.  

Også ved offentligt udbud er det dog muligt at nedbringe antallet af tilbud, der skal sammenlignes. 
Ordregiveren kan nemlig opstille ufravigelige krav til tilbudsgivernes faglige og finansielle evner. Så 
vurderer ordregiveren først, om kravene er opfyldt. I benægtende fald afvises tilbuddet.  

Begrænset udbud 

Et begrænset udbud gennemføres i to trin – prækvalifikation og det egentlige tilbud.  

I første fase annonceres efter virksomheder, der gerne vil prækvalificeres. I annoncen angives nogle 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som vil blive brugt ved prækvalifikationen.  Ordregiveren 
udvælger derefter et antal virksomheder.  

I anden fase får disse prækvalificerede virksomheder tilsendt det egentlige udbudsmateriale, hvis det ikke 
kan hentes på Internettet.  

På grund af de to faser tager udbudsforretningen normalt længere tid end ved et offentligt udbud. Denne 
udbudsform er velegnet, når ordregiveren ønsker at begrænse antallet af tilbud, fx fordi der er tale om en 
kompliceret opgave, eller fordi der konkurreres på andet end bare prisen, og det derfor er en større opgave 
at sammenligne tilbuddene.  

Ved offentligt og begrænset udbud kan der ikke forhandles med tilbudsgiverne. Der er ganske vist en 
udbudsform, der hedder ”udbud efter forhandling”, men efter Udbudsdirektivet kan den udbudsform kun 
bruges i undtagelsestilfælde. Efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet kan ordregiveren frit vælge udbud 
efter forhandling.  

Frister, der gælder for tilbudsgivere eller ansøgere 
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Direktiverne opstiller nogle minimumsfrister, der kan variere afhængig af hvilken udbudsform, der er tale 
om. Fristerne regnes normalt fra datoen efter afsendelse af udbudsbekendtgørelsen til 
Publikationskontoret. 

Hovedreglerne om tidsfrister for offentlig og begrænset udbud er:  

• ved offentligt udbud er tilbudsfristen normalt minimum på 52 dage.  
• ved begrænset udbud er udgangspunktet, at  

o i den 1. fase (prækvalifikationsfasen) skal virksomhederne have mindst 37 dage til 
at ansøge om prækvalifikation. 

o I 2. fase (tilbudsfasen) løber der så en ny frist. Denne frist angiver, hvornår selve 
tilbuddet skal være modtaget. Fristen er på mindst 40 dage og regnes fra datoen 
for afsendelse af opfordringen til at afgive tilbud.  

o I særligt hastende tilfælde kan disse frister nedsættes (hasteprocedure). 

• I de to nye udbudsdirektiver er der imidlertid givet en række praktiske muligheder for at 
forkorte ovennævnte frister, nemlig  

• hvis der er udstedt en særlig forhåndsannonce (”forhåndsmeddelelse”), der 
forbereder tilbudsgivere på det kommende udbud, kan tilbudsfristerne reduceres 
med op til flere uger.  

• hvis selve udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk, kan de frister, der 
løber fra annoncen i EU-Tidende, reduceres med 7 dage, og 

• hvis hele udbudsmaterialet er lagt på Internettet samtidig med afsendelsen af 
annoncen, kan tilbudsfristen reduceres med 5 dage. 

 

 

 

11.8 Bilag VIII 

Nedenstående skema indeholder en analyse af i hvilket omfang maskindirektivets særlige 
miljøkrav vil blive kontrolleret under syn af pesticidudbringningsmaskiner. 
 
Maskindirektivets miljøbeskyttelseskrav er sammenholdt med relevante bestemmelser i hhv. 
rammedirektivets bilag II og kravene i standarden DS/EN 13790-1 Landbrugsmaskiner – 
Marksprøjter – inspektion af marksprøjter i brug – Del 1: sprøjter til markafgrøder (denne 
standard vil fremover hedde EN ISO 16122-1). 
 
Eftersom rammedirektivet og standarden omhandler funktionskontrol af maskinerne og 
maskindirektivet omhandler indretningskrav, er der således kun tale om at maskindirektivets 
krav i et vist omfang bliver indirekte kontrolleret under synet.   
 
I nedenstående skema er de steder, hvor rammedirektivets syn ikke dækker maskindirektivets 
krav, markeret med gråt. 
 
MD 2009/127/EF krav Rammedirektivet, bilag II DS/EN 13790-1:2003 
2.4.2. Generelt  
Fabrikanten af 
pesticidudbringningsmaskiner 
eller dennes repræsentant skal 
sikre, at der foretages en 
vurdering af risikoen for 

Det skal, jf. pkt. 5. 
kontrolleres at måle- og 
reguleringssystemer er uden 
utætheder. 
Jf. pkt. 6, kontrolleres, at der 
ikke er udsivning fra rør og 
slanger. 

Pkt. 4.5.1: Krav om at måle- 
og reguleringssystemer skal 
være uden utætheder. 
Pkt. 4.6.1: Krav om at rør og 
slanger skal være uden 
utætheder. 
Pkt. 4.9.2: Krav om at dyser 
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utilsigtet eksponering af 
miljøet for pesticider i 
overensstemmelse med 
risikovurderings- og 
risikonedsættelsesprocessen i 
Generelle principper, punkt 1. 
Pesticidudbringningsmaskiner 
skal konstrueres og fremstilles 
under hensyntagen til 
resultaterne af 
risikovurderingen, jf. første 
afsnit, på en sådan måde, at de 
kan betjenes, indstilles og 
vedligeholdes uden utilsigtet 
eksponering af miljøet for 
pesticider. Lækager skal 
undgås til enhver tid. 
 
  

Jf. pkt. 9 kontrolleres, at dyser 
ikke drypper når sprøjtningen 
indstilles. 
 
Dette dækker essensen i MD 
krav vedr. lækager.  
 
Inspektionen indeholder ikke 
kontrol af fabrikantens 
risikovurdering. 
Dette er normalt heller ikke et 
selvstændigt kontrolpunkt iht. 
MD. Risikovurderingen 
kontrolleres, hvis de 
specifikke krav ikke er 
opfyldt. De specifikke krav 
fremgår af MD pkt. 2.4.3 til 
2.4.10. 

ikke drypper, når sprøjtningen 
indstilles. 
 
Kravene svarer til 
rammedirektivet og dækker 
essensen i MD krav vedr. 
lækager.  
 

2.4.3. Betjening og 
overvågning  
Det skal være muligt præcist 
og uden vanskeligheder at 
betjene, overvåge og 
omgående afbryde 
pesticidudbringningen fra 
operatørpladserne. 
 
 
 
 

Jf. pkt. 5 skal det kontrolleres, 
om det er nemt at regulere 
trykket.  
 
Det vurderes, at dette ikke er 
en dækkende kontrol ifht. MD 
krav. 

Pkt. 4.5.2: Krav om at 
betjeningsanordninger nemt 
kan betjenes og aflæses, og at 
dyserne kan afbrydes.  
 
Det vurderes, at dette dækker 
essensen i MD kravet. 

2.4.4. Påfyldning og tømning  
Maskiner skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, 
at præcis påfyldning af den 
nødvendige pesticidmængde er 
let, og der sikres en nem og 
fuldstændig tømning, samtidig 
med, at der ikke sker spild af 
pesticid, og forurening af 
vandforsyningen undgås ved 
sådanne operationer. 

Pkt. 4 indeholder følgende 
kontrolkrav: 
”Sprøjtetanke, herunder 
indikator for tankindhold, 
påfyldningsudstyr, sier og 
filtre, tømnings- og 
rensningsanordninger og 
blandingsudstyr, skal fungere 
på en måde, der minimerer 
udslip, ujævn 
koncentrationsfordeling, 
eksponering af sprøjteføreren 
og restindhold af 
sprøjtevæske.” 
 
Det vurderes, at dette delvist 
dækker kontrol ifht. MD krav. 
MD krav om let og præcis 
påfyldning og fuldstændig 
tømning bliver ikke 
kontrolleret. 

Pkt. 4.4.5: Krav om tydelig 
niveaumåler i tank. 
Pkt. 4.4.6: Krav om at tanken 
let skal kunne tømmes. 
Pkt.4.4.7: Krav om 
funktionskontrol af ’non-
return valve’ hvis den findes. 
Pkt.4.4.8: Krav om kontrol af 
pesticidpåfyldningsbeholder 
hvis den findes. 
 
Det vurderes at essensen i MD 
kravet bliver kontrolleret. 

2.4.5. Udbringning af 
pesticider  
2.4.5.1. 

Pkt. 5 indeholder følgende 
kontrolkrav: 
”Alle anordninger til måling, 

Pkt. 4.5 indeholder diverse 
kontrolkrav vedr. måle- og 
reguleringsanordninger.  
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Udbringningshastighed  
Maskinerne skal være forsynet 
med anordninger, som gør det 
let at justere 
udbringningshastigheden 
præcist og pålideligt. 

åbning og lukning og 
indstilling af tryk og/eller 
ydelse skal være behørigt 
kalibreret og fungere korrekt 
og være uden utætheder. Det 
skal være nemt at regulere 
trykket og håndtere 
trykindstillingsanordningerne 
under sprøjtning. 
Trykindstillingsanordningerne 
skal opretholde et konstant 
arbejdstryk ved konstant 
pumpeomdrejningstal til 
sikring af stabil 
sprøjtehastighed.” 
 
Det vurderes, at dette dækker 
essensen i MD kravet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det vurderes, at essensen i 
MD kravet bliver kontrolleret. 

2.4.5.2. Pesticidfordeling, -
aflejring og -afdrift  
Maskiner skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, 
at pesticidet aflejres på 
behandlingsarealet, for at 
spildet uden for 
behandlingsarealerne 
begrænses til et minimum og 
for at undgå pesticidafdrift til 
omgivelserne. Der skal, når 
det er hensigtsmæssigt, sikres 
en jævn fordeling og en 
ensartet aflejring. 

Der er følgende to relevante 
kontrol krav: 
”10) Væskefordeling  
Sprøjtevæsken skal fordeles 
jævnt til siderne og lodret (ved 
behandling af højtvoksende 
afgrøder) i målområdet, når 
det er relevant.  
11) Luftblæser (udstyr, hvor 
sprøjtevæsken fordeles ved 
hjælp af luft)  
Blæseren skal være i god stand 
og skal sikre en stabil og 
pålidelig luftstrøm.” 
 
Det vurderes, at dette dækker 
essensen i MD kravet. 

Pkt. 4.10 indeholder krav 
vedr. test af fordeling.  
 
Det vurderes, at essensen i 
MD kravet bliver kontrolleret. 
 
 

2.4.5.3. Afprøvninger  
Med henblik på at kontrollere, 
at de relevante maskindele 
opfylder kravene i punkt 
2.4.5.1 og 2.4.5.2 skal 
fabrikanten eller dennes 
repræsentant foretage 

Rammedirektivet indeholder 
ikke nogen kontrol af, om 
fabrikanten har foretaget de 
krævede afprøvninger, men 
det væsentlige er jo også, om 
udstyret fungerer, som det 
skal, hvilket i det væsentlige 

Pkt. 5 specificerer, hvordan 
sprøjterne skal testes. Det 
vurderes, at der i det 
væsentligste hermed opnås en 
kontrol af, om sprøjten 
fungerer som den skal iht. 
ovennævnte krav. 
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relevante afprøvninger af hver 
type maskine eller sørge for, 
at sådanne afprøvninger 
foretages. 

bliver testet under 
inspektionen, som nævnt i de 
foregående punkter. 

2.4.5.4. Spild ved standsning  
Maskiner skal konstrueres og 
fremstilles med henblik på at 
undgå spild, når 
pesticidudbringningen er 
standset. 

Pkt. 9 indeholder krav om 
kontrol af, at dyserne ikke 
drypper, når sprøjtningen er 
standset.  
 
Det vurderes, at dette dækker 
essensen i MD kravet. 

Pkt. 4.9.2: Krav om, at dyser 
ikke drypper, når sprøjtningen 
indstilles. 
 
Det vurderes, at dette dækker 
essensen i MD kravet. 

2.4.6. Vedligeholdelse  
2.4.6.1. Rengøring  
En maskine skal konstrueres 
og fremstilles på en sådan 
måde, at der let kan foretages 
en grundig rengøring af den 
uden forurening af 
omgivelserne. 
 
 

Rammedirektivet indeholder 
ikke krav vedr. rengøring. 
 

Pkt. 4.4.9. indeholder krav om 
kontrol af 
rengøringsanordning til 
tanken, hvis den findes.  
 
Det vurderes. at dette ikke er 
tilstrækkelig kontrol i forhold 
til MD krav. 

2.4.6.2. Service  
En maskine skal konstrueres 
og fremstilles på en sådan 
måde, at udskiftning af slidte 
dele let kan foretages uden 
forurening af omgivelserne.  
 
 
 
 
 
 

Rammedirektivet indeholder 
ikke krav vedr. 
servicevenlighed. 

Standarden indeholder ikke 
krav vedr. servicevenlighed. 

2.4.7. Inspektioner  
Det skal være muligt let at 
tilslutte de nødvendige 
måleinstrumenter til maskinen 
for at kontrollere, om den 
fungerer korrekt. 

Rammedirektivet indeholder 
som sådan ikke et tilsvarende 
krav, men da MD kravet netop 
vedrører 
inspektionsorganernes arbejde, 
er inspektionsorganet det 
bedste til at vurdere om kravet 
er opfyldt. Der vil ikke være 
tale om en særskilt kontrol; 
det vurderes automatisk 
undervejs i forbindelse med 
inspektionen. 

Samme betragtning som under 
rammedirektivet. 

2.4.8. Mærkning af dyser, sier 
og filtre  
Dyser, sier og filtre skal være 
mærket på en sådan måde, at 
type og størrelse klart kan 
aflæses. 

Der er ikke krav om, at 
inspektionsorganet skal 
kontrollere mærkningen. 

Der er ikke krav om, at 
inspektionsorganet skal 
kontrollere mærkningen. 

2.4.9. Angivelse af det 
anvendte pesticid  
Når det er hensigtsmæssigt, 
forsynes maskinen med et 
specifikt ophæng, hvor 
operatøren kan anføre navnet 

Der er ikke krav om, at 
inspektionsorganet skal 
kontrollere, om der er ophæng 
til angivelse af det anvendte 
pesticid. 

Der er ikke krav om, at 
inspektionsorganet skal 
kontrollere, om der er ophæng 
til angivelse af det anvendte 
pesticid. 
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på det anvendte pesticid. 
2.4.10. Brugsanvisning  
Brugsanvisningen skal 
indeholde følgende 
oplysninger:  
a) forholdsregler, der skal 
tages ved blanding, 
påfyldning, udbringning, 
tømning, rengøring, 
servicering og transport for at 
undgå forurening af 
omgivelserne  
b) detaljerede 
anvendelsesbetingelser for de 
forskellige påtænkte 
driftsmiljøer, herunder den 
tilhørende klargøring, der 
kræves for at sikre, at 
pesticidet aflejres på 
behandlingsarealerne, og at 
spildet uden for 
behandlingsarealerne 
begrænses til et minimum, for 
at undgå afdrift til miljøet og i 
givet fald for at sikre en jævn 
fordeling og ensartet aflejring 
af pesticidet  
c) de typer og størrelser af 
dyser, sier og filtre, der kan 
anvendes med maskinen  
d) kontrolhyppighed og 
kriterier for samt metoden til 
udskiftning af dele, der er 
udsat for slid, som indvirker 
på maskinens korrekte 
funktion, f.eks. dyser, sier og 
filtre  
e) specifikation for 
kalibrering, daglig 
vedligeholdelse, 
vinterklargøring og andre 
former for kontrol, der er 
nødvendig for at sikre, at 
maskinen fungerer korrekt     
f) pesticidtyper, der kan få 
maskinen til at fungere 
ukorrekt  
g) en angivelse af at 
operatøren bør holde navnet 
på det anvendte pesticid 
ajourført på det specifikke 
ophæng i punkt 2.4.9  
h) tilkobling og anvendelse af 
specialudstyr og tilbehør samt 
de nødvendige forholdsregler, 
der skal tages  
i) en angivelse af, at maskinen 

Der er ikke som sådan krav 
om, at inspektionsorganet skal 
kontrollere, om der er en 
brugsanvisning med det i MD 
krævede indhold.  
 
Det må dog antages at 
inspektionsorganet skal følge 
brugsanvisningens pkt. j) og 
k), idet disse punkter netop 
vedrører inspektion af 
sprøjterne.  
 
Der er således tale om at MD 
krav til en vis grad vil blive 
kontrolleret under 
inspektionen. 
 
Det bør overvejes, om 
sprøjteejeren skal pålægges en 
pligt til at medbringe 
brugsanvisningen til 
inspektionen. Hvordan skal 
inspektionsorganerne ellers få 
adgang til oplysningerne om, 
hvordan den konkrete sprøjte 
skal kontrolleres? 
 

Samme betragtning som under 
rammedirektivet. 
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kan være omfattet af nationale 
krav om regelmæssig 
inspektion foretaget af 
udpegede organer som fastsat i 
Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/128/EF 
af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets 
indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider (**) 
j) de af maskinens funktioner, 
der skal inspiceres for at sikre, 
at den fungerer korrekt  
k) brugsanvisning vedrørende 
tilkobling af de nødvendige 
måleinstrumenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.9 Bilag IX 

 
Nedenstående dokumenter er eksempler på dokumentation for udført sprøjteetersyn. Se næste 
side for forslag til liste over hvilke fejl der bør medføre omsyn. 
 

Opsummering af kontrollen ( EN 13790-1) 
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Afsnit i 

EN 13790 
Krav Inspektion/ 

funktionstest 
Måling Bemærkning 

4.1 Kraftoverføring X   
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

4.2.4 

Pumpe 

• Ydelse 

• Pulsationer 

• Sikkerhedsventil *) 

• Lækage 

 
 

X 
X 

X 

 

X 

 
 

Se manometerviser 

4.3 Omrøring X  Med halv fyldt tank 

4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 
4.4.5 
4.4.6 
4.4.7 
4.4.8 

4.4.9 

Sprøjtebeholder 

• Lækage 

• Si 
• Gitter *) 

• Trykudligning 

• Væskestandsmåler 

• Tømmefunktion 

• Kontraventil *) 
Præparatfylder 
Dunkspuler 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

  
 
I påfyldningsåbning 
I påfyldningsåbning 
 
 
 
 
Skal fungere 

Skal fungere 

4.5 
4.5.1 
4.5.2 
4.5.3-4.5.6 

4.5.7 

Armatur 

• Pålidelighed/lækager 

• Betjening 

• Manometer 

• Andet måleudstyr 

 
X 
X 
X 

X 

 
 
 

X 

X 

 

4.6 
4.6.1 

4.6.2 

Rør og slanger 

• Utætheder 

• Knæk og slitage 

 
X 

X 

  

Ved maks. opnåeligt tryk 
på systemet 

4.7 
4.7.1 
4.7.2 

4.7.3 

Filtrering 

• Filter til stede 

• Rengøring af filter 

• Udskiftelige 
filterelementer 

 
X 
X 

X 

  

4.8 
4.8.1 
4.8.2 
4.8.3 
4.8.4 
4.8.5 
4.8.6 
 
4.8.7 
4.8.8 
4.8.9 
4.8.10 
 

4.8.11 

Sprøjtebom 

• Stabilitet / retning 

• Automatisk 
genopretning 

• Transportlås 

• Dyseafstand og retning 

• Dysehøjde 

• Sprøjte forurenes under 
sprøjten. 

• Dysebeskytter 
• Kontrol af bomsektioner 

• Højdejustering 

• Dæmpning og 
hældningskompensering 

• Trykvariationer 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

 
 
 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
I tranportstilling 
Ensartet 
 
 
 
 
 
 
I sprøjtefunktion 
 

Ved lukning af 
bomsektioner 

4.9 
4.9.1 

4.9.2 

Dyser 

• Identiske 

• Drypværn 

 

X 
X 

 

 

4.10. 
4.10.1 

Væskefordeling 

• Måling på sprøjtebord 
 

 

X 
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4.10.2 • Måling af dyseflow X 

Note Inspektion: Besigtigelse af maskinen for at se om alt er der 
Funktionstest: Et tjek under normal drift for at se om den yder som specificeret 
Måling: finde en værdi ved brug af et eller andet måleudstyr. 

 
 
 

Prøverapport 

 

 Fejl Bemærkninger 

Emne Beskrivelse Krav Ingen Mindre 

fejl 

Kritisk
e 

fejl 

Skal  

repare

res 

forslag til omsyn 

ved nedenstående 

mangler 
Kraftover- 
føring 

 Afskærmning     Hvis mangelfuld 
afskærmning: Send 
hjem før test 

Pumpe Stempel 
Membran 
________ 
 
______l/min 
 

Ved____bar 

Ydelse 
 
Pulsationer 
 
Overtryks-ventil 
 

lækager 

    Omsyn hvis 
pumpeydelsen 
afviger mere end 10 
% fra ydelsen 
opgivet af 
producent. 
Oplysning er 
noteret i 
instruktionsbog 
eller på datablad og 
i mange tilfælde 
stemplet på 
pumpens ID plade.  
 
Hvis 
overtrykssikring 
ikke virker 
 

Drypper ved 
stilstand 

Omrøring Mekanisk 

Hydraulisk 
      

Sprøjte- 
tank 

Volumen, ltr. 
 

________ 

Lækage 
 
Si 
Gitter *) 
 
Trykudligning 
 
Vandstands- 
måler 
 
Tømning 
 
Kontraventil 
 
Præparat- 
fylder 
 

    Lækage 
 
 
Hvis der er risiko 
for sammensugning 
af beholder. 
 
Ingen mulighed for 
kontrol af fyldning 
 

Ved bundfyldning 
skal kontraventil 
virke. 



 

 

70 

Dunk- 
spuler 

 

  Fejl Bemærkninger 

Emne Beskrivelse Krav Ingen Mindre 

fejl 

Kritisk
e 

fejl 

Skal  

repare

res 

 

Armatur  Funktion 
 
Utætheder 
 
Betjening 
 
Manome- 
ter 
Læsbarhed 
Inddeling 
Diameter 
Præcision 
Viserstabiletet 
Andet  
måleudstyr 
Fejl<5 % 

 

     
Utæt i stilstand 
 
Uvirksom lukke og 
åbnefunktion 
 
Manglende, 
ulæseligt  
eller uvirksomt 
manometer 

Rør og 
slanger 

 Utætheder 
 
Knæk 
 

Slitage 

    Utæt slange 
 
Forkert monterede 
slanger 
 
Slanger udsat for 
slid 

 

Filtre  Filtre____ 
 
Rengøring *) 
 
Udskifteligt 
filterelement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   Manglende filtre, 

hvis de skulle være 
der. 
 

  Fejl Bemærkninger 

Emne Beskrivelse Krav Ingen Mindre 

fejl 

Kritisk
e 

fejl 

Skal  

repare

res 
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Sprøjtebom Arb.bredde,  
_______m 
Dyseafstand 
_______cm 
Antal sek- 
tioner_____ 

Stabilitet 
 
Retning 
 
Symmetri 
 
Automatisk 
genopretn. 
 
Transport- 
lås 
 
Dyseorien- 
tering 
 
Sprøjte- 
forurening 
 
Dysebeskytter 
 
Kontrol af 
bomsektio- 
ner 
 
Højdejustering 
 
Dæmpning 
 
Hældnings- 
kompensa- 
tion 
 
Trykvaria- 
tion ved 
indløb til 
sektioner, 
< 10 % 
 
Ingen synlige 
revner eller 
brud. 
 
 
 
 

 

    Hvis der ikke er 
tydelig markering 
af korrekt 
arbejsstilling. 
Hvis bommen 
afviger mere end 
0,5 % af 
arbejdsbredden. 
Hvis risiko for 
utilsigtet  
bomudsving 
(Hjemtransport 
sikres med tov eller 
lign.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykvariation >10 
% 
 
 
Hvis der er synlige 
revner eller brud. 
 

Chassis  Ingen synlige 
revner eller 
brud. 

    Hvis der er synlige 
revner eller brud. 
 

  Fejl Bemærkninger 

Emne Beskrivelse Krav Ingen Mindre 

fejl 

Kritisk
e 

fejl 

Skal  

repare

res 

 

Dyser Antal_____ 

Type_____ 

Identiske 
 
Drypværn 

     

Manglende 
drypværn 
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Væskefordeli
ng på tværs 

Aktuel Cv, % 

________ 

Variations- 
Koefficient 
< 10 % 
 
Max afvigelse 
fra gens. 
< 20 % 

    Hvis afvigelse > 10 
% skyldes andet 
end forskel i dyser. 
 
 

 

ELLER 
Afvigelse i 
flow fra 
nominelt flow 
(<10 %) 
 
Trykfald ved 
yder-ende af 
bomsektion 

(<10 %) 

    Hvis afvigelse > 10 
% skyldes andet 
end forskel i dyser. 
 
 
 
Hvis trykfald > 20 
% 

 

        
Emne  Beskrivelse Krav Ingen Mindre 

fejl 

Kritisk

e fejl 

Skal 

repare

res 

Bemærkninger 

CE mærke 

Tjek om der 
er en tydelig 
CE mærkning 
af 
pesticidudbri
ngningsudsty
ret. 

Pesticidudbringn
ingsudstyr 
produceret efter 
1995 skal være 
CE mærket 

    Dette tjekkes af 
hensyn til 
maskindirektivet 

Overensstem
melseserklæri
ng 

Tjek om der 
følger en 
overensstem
melseserklæri
ng med 
pesticidudbri
ngningsudsty
ret. 

Med 
pesticidudbringn
ingudstyret skal 
følge en 
overensstemmel
seserklæring  
underskrevet af 
producenten.   

    Dette tjekkes af 
hensyn til 
maskindirektivet 

Brugsanvisni
ng 

Tjek om der 
følger en 
brugsanvisnin
g på dansk 
med 
pesticidudbri
ngningsudsty
ret. 

Med 
pesticidudbringn
ingsudstyr der 
anvendes i 
Danmark skal 
følge en 
brugsanvisning 
på dansk. 
Maskindirektive
t kræver fra den 
15. december 
2011 at 
sprøjtefabrikant
erne i 
brugsanvisninge
n skal beskrive 
de funktioner 
som skal 
inspiceres under 

    Dette tjekkes af 
hensyn til 
maskindirektivet. 
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synet for at 
maskinen 
fungerer korrekt 
samt beskrive 
hvorledes 
måleudstyr 
tilkobles. 

*) Hvis udstyret er monteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10 Bilag X 
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Bilaget viser en liste, som EU Kommissionen har udarbejdet, over forskellige typer 
pesticidudbringningsmaskiner, med oplysning om hvorvidt de er omfattet af maskindirektivet 
(MD) eller ej. 
 

Sprøjtetyper 
 
1. Tractor mounted, semi-mounted or 
trailed sprayers 

•  Design: machine mounted on or trailed by thetractor; powered by the tractor (mechanical and/or 
hydraulic power) 

• Main components: tank (up to 6.000 / 8.000 l or more), pump, boom or fan with nozzles and 
control systems. 

•  MD 2006/42/EC: covered as 'interchangeable equipment' 
• Applicable standards: EN 907 then EN ISO 4254-6 (safety); EN 12761 (environment related 

requirements for new sprayers) 
• The most common equipment in agriculture 

 
2. Self-propelled sprayers 

• Design: self-propelled machine with integrated engine to power the moving and working 
functions. 

•  Main components: chassis with engine, operator station, drives and control systems, tank (up to 
6.000 / 8.000 l or more), pump, boom or fan with nozzles. 

• MD 2006/42/EC: covered as 'machinery' 
• Applicable standards: EN 907 respectively EN ISO 4254-6 (safety); EN 12761 (environment 

related requirements for new sprayers) 
• Increasingly used in agriculture 

 
3. Aircraft sprayers 

• Design: airplane or helicopter specifically designed for pesticide application or (and normally) 
retro-fitted with pesticide spraying equipment (pump, pressurized tank, boom with nozzles, 
controls). 

•  MD 2006/42/EC: spraying equipment itself is covered as ‘machinery’ (according to Article 2 (a), 
3rd indent: an assembly -- mounted on a means of transport) 

• Applicable standards: no 
• Used only in a small number of Member States or for special crops (for example, vineyards on 

mountainsides). 
 

4. Handheld or portable sprayers 
4.1. With integrated motor 

•  Design: self-contained portable or handheld sprayer. 
• Main components: tank, internal combustion engine or electric motor, pump, spray lance with 

nozzle. 
• MD 2006/42/EC: covered as 'machinery' 
• Applicable standards: EN ISO 28139 (draft) (environment and safety related requirements) 3 

4.2. Manually driven with a pressure chamber 
• Design: self-contained portable or handheld sprayer with a manually operated pump (activated 

either prior to or during spraying); 
• Main components: tank, pressure chamber, manual lever or piston operated pump, nozzle or 

spray lance with nozzle. 
• MD 2006/42/EC: covered as 'machinery' (with respect to the pressure chamber) 
• Applicable standards: ISO 19932 (only applicable to equipment with tanks > 5 l) (environment 

and safety related requirements) 
4.3. Manually driven without pressure chamber 

• Design: self-contained portable or handheld sprayer with a manually operated pump without a 
pressure chamber. 

• MD 2006/42/EC: not covered 
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• Applicable standards: ISO 19932 (only applicable to equipment with tanks > 5 l) (environment 
and safety related requirements) 

4.4. Application by gravity 
• Design: handheld container / tank with outlet (for example, watering can); tank volume up 10 to 

20 l. 
• MD 2006/42/EC: not covered 
• Applicable standards: no 4 

 
5. Dusters 

• Design: equipment for applying formulated products in the form of dust; tractor mounted (or 
trailed) equipment. 

• Distribution: mechanically or by means of air flow; 
• Main components: tank / hopper, blower, air nozzles. 
• MD 2006/42/EC: covered as 'interchangeable' equipment' 
• Applicable standards: no 

 
6. Granules applicators 

• Design: equipment for application of granules in bands, rows or spots; typically designed as an 
attachment toseed drills (as shown in the picture) or pulled / pushed by the operator; the metering 
unit is driven by the ground wheel. 

• Main components: hopper, drive system (wheel and belt), metering unit. 
• MD 2006/42/EC:– covered as 'interchangeable equipment' (in case of tractor / seed drill mounted 

equipment)– not covered in case of pedestrian controlled devices. 
• Applicable standards: ISO 8524 (test method to check the evenness of distribution) 

 
7. Mist blowers / generators 

• Design:- self-contained sprayer carried on the operator's back by means of shoulder straps with 
integrated engine; main components: tank, engine, mist generator, fan / blower, application tube. 
- stationary equipment with electric motor; main components: mist generator, heating system (in 
some cases), mist generator, metering unit, fan / blower, connection to water supply; used in 
horticulture (indoor /glasshouses). 

• MD 2006/42/EC: covered as 'machinery' 
• Applicable standards: no 5 

 
8. Wipers 

• Design: devices such as brushes or ropes for applying pesticides to the target surface by direct 
contact; handheld or tractor mounted devices; liquid distribution by gravity (no use of energy / 
pump). 

• MD 2006/42/EC: - covered as 'interchangeable equipment' (in case of tractor mounted 
equipment) – not covered in case of portable equipment. 

• Applicable standards: no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.11 Bilag XI 

 
Sammenligning af rammedirektivets bilag II med standarderne DS/EN 13790-1 og -2. 
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I tabellen sammenlignes rammedirektivets krav til inspektion med inspektionskravene i 
standarderne:  
• DS/EN 13790-1:2003 Landbrugsmaskiner - Marksprøjter - Inspektion af marksprøjter i brug - 

Del 1: Sprøjter til markafgrøder 
• DS/EN 13790-2:2003 Landbrugsmaskiner - Marksprøjter - Inspektion af sprøjter i brug - Del 

2: Tågesprøjtere til buske og træer. 
 
Ingen af standarderne er harmoniserede standarder. De giver således ikke formodning om, at 
direktivets krav er overholdt ved overholdelse af standarderne. EU Kommissionen har givet CEN 
mandat til at udarbejde harmoniserede standarder for inspektion af sprøjter. Det må formodes, at 
de to standarder vil være udgangspunktet for de kommende harmoniserede standarder, men det er 
uvist i hvilket omfang, der er behov for en revision. 
 
I det følgende har arbejdsgruppen foretaget en umiddelbar vurdering af, i hvilket omfang man 
opfylder bilag II i rammedirektivet, ved at følge standarderne. 
 
Rammedirektivet, bilag II DS/EN 13790-1 DS/EN 13790-2 

Inspektion af pesticidudbringningsudstyr skal omfatte 
alle aspekter, som har betydning for opnåelsen af et 
højt sikkerheds- og beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet. Der skal sikres fuld opnåelse af 
maksimal sprøjteeffektivitet, idet udstyrets 
komponenter og funktioner skal være 
funktionsdygtige, så følgende mål nås:  
 

Pesticidudbringningsudstyret skal fungere pålideligt 
og anvendes korrekt til det påtænkte formål, og det 
skal sikres, at pesticiderne kan doseres og udbringes 
præcist. Udstyret skal være i en sådan tilstand, at det 
kan fyldes og tømmes sikkert, let og fuldstændig uden 
udsivning af pesticider. Det skal også kunne renses let 
og grundigt. Det skal også kunne håndteres sikkert og 
kunne kontrolleres og standses omgående fra 
sprøjteførerens sæde. Tilpasning af udstyret skal 
kunne foretages enkelt, nøjagtigt og reproducerbart.  
 
Der skal navnlig lægges vægt på følgende:  

Ikke vurderet Ikke vurderet 

1) Kraftoverføringsdele  
Til beskyttelse af sprøjteføreren skal afskærmningen 
af kraftudtag og kraftindtag være monteret og i god 
stand, og beskyttelsesudstyr og bevægelige og 
roterende kraftoverføringsdele skal kunne fungere 
uhindret.  

Pkt. 4.1 vurderes 
at dække kravet. 

Pkt. 4.1 vurderes 
at dække kravet. 

2) Pumpe  
Pumpens kapacitet skal være tilpasset udstyret, og 
pumpen skal fungere korrekt til sikring af stabil og 
pålidelig sprøjtehastighed. Pumpen må ikke være 
utæt.  

Pkt. 4.2 vurderes 
at dække kravet. 
Dog vurderes det 
at std. på nogle 
punkter stiller 
skrappere krav end 
rammedirektivet. 

Pkt. 4.2 vurderes 
at dække kravet. 
Dog vurderes det 
at std. på nogle 
punkter stiller 
skrappere krav 
end 
rammedirektivet. 

3) Omrøring  Det er uklart om 
direktivets krav 

Det er uklart om 
direktivets krav 
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Omrøringsanordninger skal sikre god cirkulation, så 
der opnås en jævn koncentration i al sprøjtevæsken i 
tanken.  

også gælder under 
udbringning.  
Std. pkt. 4.3 
vurderes at dække 
kravet på nær 
under udbringning. 

også gælder under 
udbringning.  
Std. pkt. 4.3 
vurderes at dække 
kravet på nær 
under 
udbringning. 

4) Tank til sprøjtevæske  
Sprøjtetanke, herunder indikator for tankindhold, 
påfyldningsudstyr, sier og filtre, tømnings- og 
rensningsanordninger og blandingsudstyr, skal 
fungere på en måde, der minimerer udslip, ujævn 
koncentrationsfordeling, eksponering af sprøjteføreren 
og restindhold af sprøjtevæske.  

Pkt. 4.4 vurderes 
at dække kravet. 

Pkt. 4.4 vurderes 
at dække kravet. 

5) Målesystemer og styre- og reguleringssystemer  
Alle anordninger til måling, åbning og lukning og 
indstilling af tryk og/eller ydelse skal være behørigt 
kalibreret og fungere korrekt og være uden utætheder. 
Det skal være nemt at regulere trykket og håndtere 
trykindstillingsanordningerne under sprøjtning. 
Trykindstillingsanordningerne skal opretholde et 
konstant arbejdstryk ved konstant 
pumpeomdrejningstal til sikring af stabil 
sprøjtehastighed.  

Pkt. 4.5 vurderes 
at dække kravet. 
Dog vurderes det 
at std. på nogle 
punkter stiller 
skrappere krav end 
rammedirektivet. 

Pkt. 4.5 vurderes 
at dække kravet. 
Dog vurderes det 
at std. på nogle 
punkter stiller 
skrappere krav 
end 
rammedirektivet. 

6) Rør og slanger  
Rør og slanger skal være i god stand, så forstyrrelser i 
væskestrømmen eller udslip som følge af lækager 
undgås. Der må ikke være udsivning fra rør eller 
slanger, når systemet drives med det højest mulige 
tryk.  

Pkt. 4.6 vurderes 
at dække kravet. 

Pkt. 4.6 vurderes 
at dække kravet. 

7) Filtrering  
For at undgå turbulens og ujævnheder i spredebilledet 
skal filtrene være i god stand, og filtrenes hulstørrelse 
skal svare til størrelsen af de dyser, der er monteret på 
sprøjten. Systemet til angivelse af filtertilstopning skal 
fungere korrekt, hvis det er relevant.  

Pkt. 4.7 vurderes 
at dække kravet. 

Pkt. 4.7 vurderes 
at dække kravet. 

8) Sprøjtebom (udstyr, hvor sprøjtning foregår ved 
hjælp af en vandret bom, der anbringes i tæt afstand 
fra den afgrøde eller det materiale, der skal behandles)  
Sprøjtebommen skal være i god stand og stabil i alle 
retninger. Fastgørelses- og justeringssystemer og 
anordninger til svingningsdæmpning og 
hældningskompensation skal fungere korrekt.  

Pkt. 4.8 vurderes 
at dække kravet. 

Ikke relevant. 

9) Dyser  
Dyser skal fungere korrekt, så drypning ikke 
forekommer, når sprøjtningen indstilles. For at sikre et 
jævnt spredebillede må ydelsen fra den enkelte dyse 
ikke afvige betydeligt fra oplysningerne i de af 
fabrikanten leverede ydelsestabeller.  

Pkt. 4.9 vurderes 
at dække kravet. 
Dog vurderes det 
at std. på nogle 
punkter stiller 
skrappere krav end 
rammedirektivet. 

Pkt. 4.8 vurderes 
at dække kravet. 
Dog vurderes det 
at std. på nogle 
punkter stiller 
skrappere krav 
end 
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rammedirektivet. 
10) Væskefordeling  
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt til siderne og lodret 
(ved behandling af højtvoksende afgrøder) i 
målområdet, når det er relevant.  

Pkt. 4.10 vurderes 
at dække kravet. 

Pkt. 4.9 vurderes 
at dække kravet. 

11) Luftblæser (udstyr, hvor sprøjtevæsken fordeles 
ved hjælp af luft)  
Blæseren skal være i god stand og skal sikre en stabil 
og pålidelig luftstrøm. 

Ikke relevant. Pkt. 4.10 vurderes 
at dække kravet. 
Dog mangler der 
en beskrivelse af 
hvordan det skal 
testes. 
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11.12 Bilag XII 

 
Nedenstående er en oversigt over de tyske krav, der skal opfyldes når sprøjter skal synes. 
Bemærk at det er de tyske regler inden rammedirektivet træder i kraft. 
 

Features for Testing Plant Protection Equipment Already in Use 
 
1.  Power transmission 
 
K.1.1 Function 
 
The power take-off drive shaft guard and the guard of the power input connection (PIC) shall be 
fitted and in good condition. 
The different parts of the shaft, the universal joints and locking systems shall not show any mark 
of excessive wear and shall operate correctly. 
The function of the guard shall be obvious and the guard shall not show any wear marks, holes, 
deformations or tears. 
The restraining device that prevents the rotation of the power take-off shaft guard shall be present and 
shall work reliably. 
The protective devices and any moving or rotating power transmission parts shall not be affected in their 
function. 
 

F R S M L U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation: Transmission parts like PTO drive shaft, chain, chain wheels, belt, and 

gearbox have to be inspected. 
Minor defects: Minor wear of the transmission parts, poor greasing of the chain, moderately 

damaged belt, low belt tension. 
Notes:  Take safety regulations into consideration! Instead of a PTO drive shaft also other 

transmission parts may be present. 
 
 

K.1.2 PTO drive shaft 
 

A device for supporting the PTO drive shaft when not in use shall be present and in good 
condition. The chain or device for restraining the PTO shaft guard shall not be acceptable for this 
purpose. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects: None 
Note: Instead of a support a suspension e.g. a chain may be used. This must not be 

the device (chain) that prevents the rotation of the power take-off shaft 
guard.  
 

2. Pump 
 
K.2.1 Capacity 

 
The pump capacity shall be suited to the needs of the equipment. 
  
a) The pump capacity shall be at least 90 % of its original nominal flow, given by the 
manufacturer of the sprayer,  
or 
b) The pump shall have sufficient flow rate capacity in order to be able to spray at maximum 
working pressure recommended by the sprayer or the nozzle manufacturer during test with the 
largest nozzles mounted on the sprayer while maintaining a visible agitation as specified in 
feature K.3.1. 
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F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation:  The measurement is to be done with a measuring device according to 

Guideline 1-3.1.1 of Part VII of the Guidelines for Testing Plant Protection 
Products and Plant Protection Equipment of the Federal Biological Research 
Centre. When the nominal pump capacity is unknown, the sufficient flow 
rate capacity can be taken from the maximum nozzle output and an 
additional flow rate for the hydraulic agitator, if existing. The additional 
flow rate is to take from the following table:  

 
 

Nominal tank capacity Additional flow rate 
Up to 1000 l 5 % of the nominal tank capacity 

between 1000 and 2000 l 60 l/min 
more than 2000 l 3 % of the nominal tank capacity 

 
Note:  These specifications also apply to pumps which are used exclusively to 

provide a hydraulic agitator. 
Minor defects:  None 

 
  S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation: The flow rate is sufficient when the designated spraying pressure is 
achieved while all nozzles are switched on. 

Minor defects:  None 
 
 
K.2.2 Pulsations 

 

There shall be no visible pulsations caused by the pump. 
 

F R S  L U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 

 
 
K.2.3 Pressure safety valve 

 

When there is a pressure safety valve on the pressure side of the pump, this valve shall work 
reliably. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

Note:  Test method for the pressure safety valve! 

 
 
K.2.4 Leakages 

 
There shall be no leakages (e.g. dripping) from the pump. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects: None 
 
 

      G Inspection    
Note:  Applicable when a pump is present.  
 
3. Agitation 
 
K.3.1 Recirculation 
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A clearly visible recirculation shall be achieved when spraying at the nominal PTO speed, with 
the tank filled to the half of its capacity. 

 
F R S M  U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  Attention should be paid to the correct installation of the parts of the 
agitator.  

Minor defects:  None  
 

      G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Note:  For watering booms with direct injection this applies for the tank of the 

plant protection product. 
 

 
4. Spray liquid tank 
 
K.4.1 Leakages 
 

There shall be no leakages from the tank ore from the filling hole when the cover is closed. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 

 
      G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Note:  For watering booms with direct injection this applies for the tank of the 
plant protection product.   
 
 

K.4.2 Strainer 
 

There shall be a strainer in good condition in the filling hole.  
 

F R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 
Note:  This applies when the filling is done at the tank dome. 
 

 
      G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Note:  For watering booms with direct injection this applies for the tank of the 
plant protection product. 

 
 
K.4.3 Pressure compensation 

 
Pressure compensating (to avoid over- or underpressure in the tank) shall be ensured. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 
 
 
K.4.4 Level indicator 

 
There shall be a clearly readable liquid level indicator on the tank which is visible from the 
driver´s position and from where the tank is filled. 

 
F R S M  U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
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Explanation: When the level indicator, which is visible from the driver´s position, cannot 
be seen during filling, another level indicator shall be present which is 
visible from the operator´s position when the tank is filled. 

Minor defects:  The hose used to determine the tank level is opaque and only little 
transparent, the float is hardly visible, the scale is partly hidden by the 
hoses. 

Note:  When the equipment is put into use before 31.12.1986, level indicators at 
the side of the sprayer are sufficient. 

 
      G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Note:  For watering booms with direct injection this applies for the tank of the 
plant protection product.   
 

 
K.4.5 Emptying 
 

It shall be possible to collect the emptied spray liquid simply, without tools, reliably and without 
spilling (for example using a tap). 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation: „without tools“ refers to the collection of the emptied spray liquid. 
Minor defects:  Rough-running tap, unfavourable mounted hose constrains the collecting. 
Note:  For watering booms with direct injection this applies for the tank of the 

plant protection product.   
 
 
 
 

K.4.6 Water filling device 
 

If there is a non-return device on the water filling device of the tank, this device shall work 
reliably. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

 
 
K.4.7 Filling sluice 

 
The gate type filler, if provided, shall have a protective grating. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

Note: Recommended maximum mesh width of 2 cm or another device with 
comparable effect. 

 
K.4.8 Gate type filler 
 
The gate type filler, if provided, must work reliably. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

 

 
K.4.9 Can cleaning device 

 
The cleaning device for plant protection product container, if provided, shall work reliably. 
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F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects: None 

 
 
5. Controls 

 
K.5.1 Function 
 
All devices for measuring, switching on and off and adjusting pressure and/or flow rate shall 
work reliably and there shall be no leakages. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  Switching or adjustment devices are lacking ease but are not impaired in 
their functions. 

  
 

K.5.2 Pressure 
 

All devices for adjusting pressure have to keep a constant working pressure with a tolerance of ± 
10 % at constant rotational speed and reach the same working pressure after the equipment is 
switched off and on again.  
 

F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  Changes of the working pressure by up to 15 %. 

 
 

K.5.3 Operation of Controls 
 

The controls necessary for spraying shall be mounted in such a way that they can be easily 
reached and operated during the application and information provided for example on displays 
that can be read respectively.  
Note: Turning of the head and the upper body is acceptable.  
 

F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects: Minor vibrations of the manometer indicator. 

 
 

K.5.4 Pressure gauge  
 
The scale of the pressure gauge shall be clearly readable and suitable for the working pressure 
range used.  
The scale shall be marked: 
at least every 0,2 bar for working pressures less than 5 bar, 
at least every 1,0 bar for working pressures between 5 bar and 20 bar, 
at least every 2,0 bar for working pressures more than 20 bar 
  

F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation:  Examples for different working pressure ranges: 

FIELD CROPS WITH STANDARD- OR ANTIDRIFT-NOZZLES:  1 – 5 BAR 
FIELD CROPS WITH AIR INJECTION NOZZLES: 2 – 8 (10) BAR 
Orchard and grapes: up to 15 bar 
Hops: up to 30 bar 

Minor defects:  Differing graduation at parts of the scale which are not in use.  
Note:   Attention should be paid to the designated working pressure range and the requirements when 

pressure gauges are replaced.   
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K.5.5 Diameter 
 

For analog pressure gauges the minimum diameter of the pressure gauge case shall be 63 mm. 
 

F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  Case diameter of 60 mm. 
Note:   For equipment until year of manufacture of 1987 a pressure gauge case diameter of 60 mm is 

accepted. Attention should be paid to the minimum case diameter when pressure gauges are 
replaced.  

 
 
K.5.6 Accuracy 

 
The accuracy of the pressure gauge shall be ± 0,2 bar for working pressures between 1 bar 
(included) and 2 bar (included). From a pressure of 2 bars, the pressure gauge shall measure with 
an accuracy of ± 10 % of the real value. 
The pointer on the pressure gauge shall remain stable in order to permit reading-off of the 
working pressure. 
 
Other measuring devices, especially flow meters (used for controlling the volume/hectare rate), 
shall measure within a maximum error of 5 % of the real data. 

 
F R   L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanations: Pressure gauges:  
The accuracy of the pressure gauges shall be tested by means of the test 
facility for manometers according to Guideline 1-3.1.1 of Part VII of the 
Guidelines for Testing Plant Protection Products and Plant Protection 
Equipment of the Federal Biological Research Centre. 
 
Flow meters:  
Flow meters, if any, shall be tested when being fitted already by means of a 
test equipment according to those described in Guideline 1-3.1.1 of Part VII 
of the Guidelines for Testing Plant Protection Products and Plant Protection 
Equipment of the Federal Biological Research Centre. In doing so, controls 
connected before in series, consisting of separate return flow, a feed line 
leading to the controls of the plant protection equipment, a valve for 
adjusting pressure, a manometer, a flow meter and a pressure-relief device 
can be useful.     
 
The measurement shall be made at the working pressure indicated by the 
owner of the sprayer, if unknown at the pressure as is customary in practice. 
When no testing device can be connected, the flow rate may be calculated 
by the measurement of the discharge of the nozzles. 
 

  S     Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 
 
 
K.5.7 Main switching 

 

Switching on and off of all nozzles shall be possible simultaneously. 
 

F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation:  If several valves are present, a simultaneous operation should be possible.  
Minor defects:  None 
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K.5.8 Section switching 
 
It shall be possible to switch on and off individual boom sections. Application to one side only 
shall be possible by switching off the other side.  
 

F R    U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 
 
 
6. Pipes and hoses 

 
K.6.1 Leakages 
 
There shall be no leakages from pipes or hoses when tested up to the maximum obtainable 
pressure for the system. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation:  Possibly using a limitation of the pressure, e.g. for  F, U, G: 10 bar,  for R: 

25 bar 
Minor defects:  None 
 
 
K.6.2 Bending and abrasion 
 
Hoses shall be positioned in such a way that there are no sharp bends and no abrasion which 
makes the woven fabric visible. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 
 
 
K.6.3 Mounting 

 
Hoses in working position must not be suspended in the range of the jet. 

 
F R   L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 
 
 
7. Filtering 

 
K.7.1 Filter presence 
 
There shall be at least one filter on the pressure side of the pump and in case of positive 
displacement pumps also on filter on the suction side.  
The filter(s) shall be in good condition and the mesh size shall correspond to the nozzles 
according to the instructions of the nozzle manufacturers.  
Note: Nozzle filters are not considered as pressure filters. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  The filter elements shall be checked as to their state of sealing and damages. 
As long as there is no malfunction, the mesh size is not tested. 

Note:            In the case of centrifugal pumps a suction filter is not required. 
Minor defects:         Minor damage of the sealing though no dropping. 

 
 R S   U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Note:            In the case of air assisted sprayers until year of manufacturing 1987, spray    
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                                gun equipment and interline sprayers nozzle filters are considered as     
                                pressure filters. 
Minor defects:  None 
 
 
K.7.2 Filter cleaning 

 
If an isolating device is provided, it shall be possible, with the tank filled to its nominal volume, 
to clean filters without any spray liquid leaking out except for that which may be present in the 
filter casing and the suction lines. 

 
F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

 
 

K.7.3 Filter inserts 
 

Filter inserts shall be changeable. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 
 
8. Spray boom 

 
K.8.1 Stability 

 
The spray boom shall be stable in all directions, i.e. not loose in any joints and not bent.  
The right and the left parts of the boom shall be of the same length. 

 
F    L  G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  Negligible deformations of the boom which do not affect the direction of 
nozzles. 

Note: At special equipment the right and left sides of the boom may have different 
lengths. In this case a parallel guidance to the soil shall be assured (to be 
specified under remarks).  

 

 

K.8.2 Automatic resetting 

 
When provided, the automatic resetting of booms shall operate backwards and forwards (if 
designated) in case of contact with obstacles. 

 
F     U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  Slow automatic resetting because of poor greasing, for example. 
 
 
K.8.3 Transport locking 

 
The boom shall be securely lockable in the transport position. 
 

F R   L   Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation: Applied also for air assisted sprayers with row crossing booms or spray 

tunnels. 
Minor defects:  None 
 
 
K.8.4 Nozzle spacing 
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The nozzle spacing and their orientation shall be uniform along the boom, except for special 
equipment such as border spraying. By design, it shall not be possible to modify unintentionally 
the position of the nozzles in working conditions, for example by folding/unfolding the boom. 
When measured stationary on a level surface, the distance between the lower edges of the 
nozzles and the surface shall not vary more than 10 cm or 1 % of the half working width. 
 

F      G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  None 

 
 

K.8.5 Nozzle orientation 
 
Regardless of the distance of the boom above the ground, no liquid shall be sprayed on to the 
sprayer itself. This does not apply if needed by function and if dripping is minimised. 

 
F R   L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 
 
 
K.8.6 Nozzle protection 
 
A device shall be fitted to prevent damage to the nozzles if the boom hits the ground, if the 
working width of the boom is ≥ 10 m.  
 

F       Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:  Device is deformed.  
 
 
K.8.7 Height adjustment 
 

Height adjustment devices shall work reliably. 
 

F     U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

 
 
K.8.8 Slope compensation 
 
Devices for damping unintended boom movements and slope compensation systems shall work 

reliably. 
 

F       Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

 
 
K.8.9 Pressure deviation 

 
When measured at the inlet of the boom sections, the pressure shall not vary more than 10 %, 
when the sections are closed one by one. 

 
F R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  The measurement may be carried out also with the pressure gauge of the 
equipment. 

Minor defects:  Bad adjustment of the device for constant pressure. 
Notes: At old equipment without a device for constant pressure the pressure may be 

adjusted manually.  
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The adjustment of the device for constant pressure normally depends on 
nozzle size.  
 

9. Nozzles  
 

K.9.1 Nozzle identity 
 

All nozzles shall be identical (type, size, material, and origin) all along the boom, except where 
they are intended for a special function for example the end nozzles for border spraying.  
Other components (nozzle filters, anti drip devices) shall be equivalent all along the boom.  
 

F    L  G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanations:  Nozzles should be used which are approved by the BBA.  
 With multiple-nozzle-bodies each nozzle type has to be tested. 
Minor defects:  None 
Note: For aircraft it may be reasonable to use varying nozzle equipment. 
 
K.9.2 Dripping 

   
After being switched off, the nozzles shall not drip. 5 s after the spray jet has collapsed there 
shall be no dripping. 

 
F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  It shall be checked, by repeatedly operating the on/off switches, whether the 
nozzles do not drip for more than five seconds after the spray jet collapsed. 
Additional it has to be checked, if the nozzles do not drip when the pump is 
switched off. 

Minor defects:  None 
K.9.3 Transverse distribution 
 
The transverse distribution, within the total overlapped range, shall be uniform. The transverse 
distribution is evaluated on the basis of the coefficient of variation which shall not exceed 10 %; 
and the amount of liquid collected by each patternator groove within the overlapped range shall 
not deviate more than ± 20 % of the total mean value.  
 

F       Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation:  The measurement of the transverse distribution is to be done by means of 

the test equipment described in Guideline 1-3.1.1 of Part VII of the 
Guidelines for Testing Plant Protection Products and Plant Protection 
Equipment of the Federal Biological Research Centre. Prior to the start of 
the measurement of the transverse distribution, attention should be given to 
the perfect functioning of the spraying and correct adjustment of all nozzles. 
The measurement of the fitted sets of nozzles shall be made at the working 
pressure indicated by the owner of the sprayer. The distance from the 
measuring area should be the one normally used in practice; for nozzles with 
a spray angle of 110°/120°, the distance, as a rule, is 50 cm. If for 
remedying failures new nozzle tips approved by the BBA are installed no 
additional measurement of the transverse distribution is to be done provided 
that at least one test has been done before.  

 When this feature is not applicable, i.e. in the case of band sprayers or 
nozzle forks, the test has to be carried out according to feature K.9.9. 

Minor defects:  None 
 
 

K.9.4 Nozzle equipment 
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The nozzle equipment (e.g. nozzle types, sizes) shall be symmetrical on the left and right hand 
sides, except where they are intended for a special function (e.g. spraying on one side, fitting of 
nozzles to compensate the blower dissymmetry, etc.). 

 
 R    U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  At comparable vertical positions the type and the size of the nozzles shall be 
identical including anti-drip valves.  

Minor defects:  None 
 
 
K.9.5 Single nozzle switch 
 

It shall be possible to switch off each nozzle separately. In the case of multi-head nozzles, this 
requirement applies to each multi-head nozzle. 

 
 R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  In the case of nozzle heads without switching functionality a sufficient 
number of blank parts shall be present.  

Minor defects:  Rough-running operation. 
 
 
K.9.6 Nozzle adjustment 
 
It shall be possible to adjust the position of the nozzles in a symmetric and reproducible manner. 
 

 R    U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Minor defects:   Rough-running operation, hardly visible adjustment markings. 

 
 
K.9.7 Spray jet uniformity 
 

Each nozzle shall form a uniform spray jet (e.g. uniform shape, homogeneous spray). 
 

F R S  L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 
Explanation:  Inspection and function test with switched off blower in the case of 

hydraulic nozzles and switched on blower in the case of other nozzles (for 
example pneumatic nozzles). 

Minor defects:  None 
 
 
K.9.8 Nozzle output deviation 
 

The output of each nozzle with the same marking shall not deviate more than 15 % from the 
nominal output or 10 % from the mean output of all nozzles within the same identification. 
For symmetrical spraying, the difference between the left and right hand sides mean output shall 
be a maximum of 10 %. 

 
 R    U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  The measurement of the output of each nozzle is to be done by means of the 
test equipment no. 4 described in Guideline 1-3.1.1 of Part VII of the 
Guidelines for Testing Plant Protection Products and Plant Protection 
Equipment of the Federal Biological Research Centre. Prior to the start of 
the measurement of the nozzle output, attention should be given to the 
perfect functioning of the spraying and correct adjustment of all nozzles. 
The measurement of the fitted sets of nozzles shall be made at the working 
pressure indicated by the owner of the sprayer, if unknown at the pressure as 
is customary in practice. If for remedying failures new nozzle tips approved 
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by the BBA are installed no additional measurement of the nozzle output is 
to be done provided that at least one test has been done before.  

 
Minor defects:  Deviation of the nozzle output up to 15 % from the mean output. 
 
 
K.9.9 Band flow rate 
 

The flow rate in each band – independent from the number of nozzles per band - shall not deviate 
more than 10 % of the mean flow rate of all bands. 

 
F     U  Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  The measurement of the flow rate per band is to be done by means of the 
test equipment no. 1, 4 or 5 described in Guideline 1-3.1.1 of Part VII of the 
Guidelines for Testing Plant Protection Products and Plant Protection 
Equipment of the Federal Biological Research Centre. Prior to the start of 
the measurement attention should be given to the perfect functioning of the 
spraying of all nozzles. The measurement of the fitted sets of nozzles shall 
be made at the working pressure indicated by the owner of the sprayer, if 
unknown at the pressure as is customary in practice.  

 For field crop sprayers this feature applies only, when feature K.9.3 is not 
applicable. 

Minor defects:  Deviation of the flow rate per band up to 15 % from the mean flow rate. 
 
10. Blower 
 

K.10.1 Blower condition 
 

The blower (fan, casing, air deflectors) shall be present, in good condition and mounted in a 
functional manner: 
- all parts shall be free of mechanical deformations, wear and tear, corrosion and vibrations, 
- the guard to prevent access to the fan shall be present.  
 

F R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  The parts have to be checked with regard to mechanical deformations, wear, tears, 

corrosion and vibrations. 

Minor defects:  Minor deformations of adjustable deflectors. 
Note: The wording „The blower... shall be present“ refers to the parts of the 

blower and is only relevant, when the blower is a normal part of the 
equipment.  

 
 

K.10.2 Switching off 
 

If the blower can be switched off separately from other driven parts of the machine, the clutch 
shall work reliably. 

 
F R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Explanation:  The function of the clutch, belt tensioner, air deflection has to be tested. 

Minor defects:  Rough-running operation. 

 
 

K.10.3 Guide plates 
 

Adjustable air guide plates on the blower and on the additional blower casing shall function 
properly.  

 
F R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 
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Minor defects:  Rough-running operation. 
 

 
K.10.4 Rotational speed 
 

The blower shall rotate at the speed specified by the manufacturer. 
 

F R      Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  None 

 
11. Other equipment 

 

K.11.1 Other equipment 
 

All other equipment shall be functional. 
 

F R S M L U G Inspection Function test Measurement Additional equipment 

Minor defects:  There is not influence of the faulty equipment onto the application quality 

(especially on dosage, distribution, leakage) 

Note:     Faulty equipment shall be described under remarks 
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11.13 Bilag XIII 

 

UDDRAG FRA FÆRDSELSLOVEN 

  

Traktorer, der er fritaget for registrering 

§ 74. Traktorer, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for 
arbejdsredskaber, skal ikke registreres, hvis de alene benyttes på vejene: 

1) til egentransport til og fra arbejdssted og reparatør, 

2) som trækkraft til og fra arbejdssted og reparatør for arbejdsredskaber, 

3) som trækkraft til og fra arbejdssted og reparatør for påhængsvogne, der er tomme, eller som 
medfører arbejdsredskaber, som er knyttet til traktorens funktion, og 

4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet. 

Stk. 2. Traktorer, der på vejene ud over kørsel som nævnt i stk. 1 alene benyttes til vejarbejde på 
vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning, eller anvendes til 
renholdelse, snerydning og lignende, skal ikke registreres. 

Godkendte traktorer 

§ 75. En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan 
endvidere uden registrering anvendes til følgende transporter, når den er godkendt dertil: 

1) transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, 
selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabernes anvendelse benyttes som træk- eller drivkraft, og 

2) transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes i en landbrugs-, gartneri- eller 
skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom og mellem dele af den. Traktoren må dog ikke 
anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre disses ejere eller 
brugere alle er medejere af traktoren. Benzindrevne traktorer må ikke anvendes ud over en 
afstand af 10 km fra den pågældende ejendom til transport til industriel brug af produkter, der 
hidrører fra virksomheden. Sådan transport kan dog altid ske til nærmeste jernbanestation. 

Stk. 2. For traktorer i sameje mellem ejere eller brugere af flere ejendomme kan godkendelse efter stk. 1 
ikke meddeles, hvis samejet omfatter mere end 2 traktorer, eller hvis en af ejerne eller brugerne foruden 
de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere andre traktorer. 

Stk. 3. Trafikministeren fastsætter bestemmelser om godkendelse efter stk. 1. 

  
UDDRAG FRA DETAILFORESKRIFTER 
  
Undtagelse i dimensionsbekendtgørelsen : 
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11.14 Bilag XIV  

 
Nedenstående er Hardis eksempel på en kontrolrapport i forbindelse med syn af sprøjter.  
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11.15 Bilag XV 

 
Nedenstående er et eksempel på hvordan et kursus for folk, der vil uddanne sig til sprøjte testere, 
kunne se ud. 

 
 

Obligatorisk sprøjteeftersyn 
         

Grundkursus 
Kursusprogram 

 

 

 
Dag 1 

09.00 – 09.30 Velkomst og kaffe – registrering 

 Gennemgang af uddannelsesplan – program for ugen 

09.30 – 11.00 Baggrund for loven om obligatoriske eftersyn af sprøjteudstyr 

 Historie og årsag til EU lovgivningen, gennemgang af rammedirektivet, 

 gennemgang af påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr og overordnet 

 gennemgang af Grøn vækst planerne   

11.00 – 12.30 Maskindirektivet (EN 12761)  

 Gennemgang af maskindirektivet for sprøjteudstyr, herunder manualer og EU 

 overensstemmelseserklæringer 

 Maskindirektivets betydning for jordbrugere og sprøjtetestere  

12.30 – 13.00 Frokost  

13.15 – 14.45 EU regler for test af sprøjteudstyr (EN 13790) 

 Gennemgang af EN 13790 -1 og -2 

14.45 – 15.00 Kaffe 

15.00 – 17.00 Sprøjtens opbygning 

 Teoretisk og praktisk gennemgang af sprøjtens opbygning 

18.30 – 20.00 Middag 

Aften Sådan testes i andre lande 

 Gennemgang af andre landes testprocedurer (Sverige, Norge og Tyskland) 

Dag 2 
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08.00 – 09.30 Væskesystemer på sprøjter  

 Grundlæggende gennemgang af almindelige væskesystemer på sprøjter 

 (pumpefunktion, manøvreventiler, sektionsventiler, ligetryk, non-dryp, filtre,    

                                       osv.) 

09.30 – 11.00 Praktik på væskesystemer 

 Praktisk arbejde og forståelse af væskesystemer  

10.00 – 10.15 Kaffe 

11.00 – 12.00 Fejlfinding på væskesystemer 

 Teoretisk fejlfinding på væskesystemer   

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 15.00 Fejlfinding på væskesystemer – fortsat 

 Praktisk fejlfinding og kalibrering 

15.00 – 15.15 Kaffe 

15.15 – 17.00 Applikationsteknik 
 Dyseteknik i teori og praksis 
 
18.30 – 20.00 Middag  
 
Aften Alverdens sprøjtemodeller 
 Hvilke sprøjter findes på det danske marked? 

 
Dag 3 

08.00 – 10.00 Elektronik på sprøjter 

 Controllere og andre styringer – teori og praktisk brug 

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 – 12.00 Tåge – og specialsprøjter 

 Teoretisk og praktisk gennemgang af tåge- og specialsprøjter 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 15.00 Kalibrering af tågesprøjter 

 Teoretisk og praktisk kalibrering af tågesprøjter 

15.00 – 15.15 Kaffe 

15.15 – 17.00 Testudstyr og krav til synsstedet 

 Teoretisk og praktisk gennemgang af nødvendigt testudstyr 

 Regler for synssted og udstyr 

18.30 – 20.00 Middag 

Aften Hvorfor sprøjter vi? 

 Landmandsindslag: sprøjtning i moderne landbrug. 

Dag 4 

08.00 – 10.00 Obligatorisk test af sprøjteudstyr – danske regler 

 Teori  

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 – 12.00 Obligatorisk test af sprøjteudstyr – danske regler fortsat 
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 Teori  

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 14.00 Obligatorisk test af sprøjteudstyr – danske regler fortsat  

14.00 – 14.30 Praktisk test af sprøjten 

14.30 – 15.00 Kaffe 

15.00 – 17.00 Obligatorisk test af sprøjteudstyr – danske regler fortsat 

 Praktisk test af sprøjten 

 

Dag 5 

08.00 – 10.00 Obligatorisk test af sprøjteudstyr – skriftlig prøve 

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 – 12.30 Obligatorisk test af sprøjteudstyr – praktisk prøve 

12.30 – 13.15 Frokost 

13.15 – 14.00 Eksamensbevis uddeles 

14.00 – 14.30 Afslutning        

 
 
 

11.16 Bilag XVI 

 
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1157 af 22. december 2006 
 
§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse  
1) nedgraves i jorden,  
2) udledes eller oplægges på jorden eller  
3) afledes til undergrunden.  
Stk. 2. Beholdere med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1, må heller ikke uden tilladelse være 

nedgravet i jorden.  
Stk. 3. Tætte beholdere, der alene anvendes til ajle, gylle, ensilagesaft, mælkerumsvand og møddingvand, må dog være 

nedgravet uden tilladelse efter stk. 2.  
Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 og 2 gives af kommunalbestyrelsen, medmindre miljøministeren fastsætter andre regler.  
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler for at sikre, at jord og grundvand ikke forurenes eller udsættes for fare for 

forurening med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, i 
hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter stk. 1 og 2 kan meddeles, og regler om, at tilladelse efter stk. 1 og 2 i visse 
tilfælde er ufornøden, samt regler om, at visse afgørelser efter stk. 1 og 2 ikke kan påklages til anden administrativ 
myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om indretning og tømning af beholdere og 
ledningsanlæg med de nævnte stoffer, materialer og produkter, samt regler om gebyrer. Ministeren kan fastsætte regler om 
de i stk. 3 nævnte beholdere.  

 
 
 


