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Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af
plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
Herved bekendtgøres lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbru‐
get, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 28. februar 2013, med den ændring, der følger af § 77 i lov nr. 1715
af 27. december 2016.1)
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 4 a træder i kraft den 1. februar 2017, jf. § 24, stk. 1, i lov nr.
1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
§ 1. Miljø- og fødevareministeren2) kan fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er
nødvendige for at anvende Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug
af plantebeskyttelsesmidler. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om registrering af oplysninger om
brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget ud over de oplysninger, der følger af forordningerne.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter
skal indberette oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Ministeren kan fastsætte
regler om indberetningens udformning og indhold.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter
har pligt til at anvende digital kommunikation i forbindelse med indberetning af oplysninger som nævnt i
stk. 2.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ministeren ved henvendelse til ejere og
brugere af jordbrugsbedrifter i forbindelse med indberetninger af oplysninger som nævnt i stk. 2 alene
anvender digital kommunikation. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse typer af doku‐
menter kan udstedes uden underskrift, med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, såle‐
des at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. I de
regler, der udstedes efter 2. pkt., kan det også fastsættes, at afgørelser, der udelukkende er truffet på
grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministe‐
riet som afsender.
Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter
efter ansøgning kan undtages fra pligten til at anvende digital kommunikation, når særlige omstændighe‐
der taler herfor.
Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige
digitale formater og digital signatur.
§ 2. (Ophævet)
§ 3. Miljø- og fødevareministeren har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offent‐
lig og privat ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til tilsyn med overholdelsen af regler i Den Euro‐
pæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og regler
fastsat i medfør af § 1.
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Stk. 2. Ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der
er nødvendige for tilsynet med overholdelsen af de fastsatte regler og skal yde fornøden bistand ved gen‐
nemførelsen af tilsynet.
§ 3 a. Miljø- og fødevareministeren kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der
er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af
oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og af de regler, der er fastsat i medfør af § 1. Ministeren
kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysnin‐
ger, i kontroløjemed.
§ 4. Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under mini‐
steriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder
om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang
til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine
beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse her‐
med fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, her‐
under om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller
institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
§ 4 a. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet
er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagen‐
ævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevarekla‐
genævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet
afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevarekla‐
genævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere
end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresen‐
delsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og
en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.
§ 5. Overtrædelse af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af
plantebeskyttelsesmidler og overtrædelser af § 3, stk. 2, straffes med bøde.
Stk. 2. I regler, der udstedes efter § 1, kan der fastsættes straf af bøde.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
§ 6. Miljø- og fødevareministeren kan i sager om overtrædelse af Den Europæiske Unions forordninger
om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler eller af regler, der er fastsat efter § 1,
tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyl‐
dig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en bøde som angi‐
vet i bødeforelægget. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere
personer, der er tilknyttet jordbrugsvirksomheden, eller jordbrugsvirksomheden som sådan.
Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forplig‐
tet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.
Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.
§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1993.
§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet3) har følgende ikrafttrædelsesog overgangsbestemmelse:
§ 24. Loven træder i kraft den 1. februar 2017.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeriet kan efter høring af miljø- og fødevareministeren fastsætte over‐
gangsregler.
Stk. 4. (Udelades)
Stk. 5. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller
afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gælden‐
de regler.
Stk. 6. Verserende klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet eller Klagecenter for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri, der ikke er færdigbehandlet ved denne lovs ikrafttræden, færdigbehandles og afgøres af Miljøog Fødevareklagenævnet efter reglerne i denne lov. Dette gælder dog ikke verserende klagesager ved Na‐
tur- og Miljøklagenævnet, som ved lovens ikrafttræden skal færdigbehandles og afgøres af Planklagenæv‐
net, jf. § 1 i lov om Planklagenævnet.
Stk. 7. (Udelades)
Miljøstyrelsen, den 26. januar 2017
Claus Torp
/ Peter Østergård Have
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1)

2)
3)

Denne lovbekendtgørelse gengiver alene ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelsen i lov nr. 1715 af 27. december 2016. Bemærkningen om ikrafttræ‐
delsesbestemmelsen for den tidligere vedtagne ændring af loven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 249 af 28. februar 2013, er ikke gengivet i denne
lovbekendtgørelse.
Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlagt til et Miljø- og Fødevaremi‐
nisterium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.
Lovændringen vedrører § 4 a.
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