Hyppigt spurgte spørgsmål og svar
Må jeg bruge gødning på min ejendom?
Ja. Du må bruge gødning såsom kompost, gylle og kunstgødning i det omfang som du plejer at gøre. Et forbud vil kun omfatte
plantebeskyttelsesmidler, der også kaldes pesticider eller sprøjtemidler. Du kan læse mere i notatet i højre side om, hvorfor
kommunen vurderer, at det ikke er nødvendigt at meddele restriktioner i forhold til gødning.
Må jeg gerne bruge sprøjtemidler for at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter i mine planter?
Nej. Et forbud vil betyde, at du ikke må benytte sprøjtemidler. Der findes mange forskellige typer af sprøjtemidler, det kan
eksempelvis være produkter såsom Roundup og Plænerens. Også midler til plantevækstregulering og bejdsning samt
mosegrise- og muldvarpegift betragtes som plantebeskyttelsesmidler.
Må jeg gerne bruge bekæmpelsesmidler mod myg, myrer og rotter?
Ja. Det må du gerne. Et forbud vil udelukkende omfatte plantebeskyttelsesmidler. Det betyder, at du gerne må anvende
biocider mod myg, myrer og rotter.
Hvornår kan jeg klage over kommunens afgørelse/forbuddet?
Du kan klage over forbuddet, når du har modtaget afgørelsen, og du har en frist for at klage på 4 uger fra den dag forbuddet
er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Dette
fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 93.
Skal jeg efterleve forbuddet, hvis jeg klager?
En klage over et forbud har opsættende virkning, dvs. afgørelsen suspenderes, og du er ikke forpligtet til at opfylde kravene.
Forbuddet er således ikke gældende. I særlige tilfælde kan godkendelsesmyndigheden eller Natur- og Miljøklagenævnet dog
bestemme, at påbud eller forbud skal efterkommes, selvom der er klaget. Det vil efter praksis navnlig være tilfældet, hvis der
er risiko for akut skade på mennesker eller risiko for uoprettelige skader på miljøet. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens §
95.
Hvad hvis jeg klager over erstatningens størrelse, men ikke forbuddet, gælder det så stadig?
Ja, så gælder forbuddet. Du vil få udbetalt din erstatning, når der er enighed om erstatningens størrelse enten ved aftale eller
afgjort af taksationsmyndighederne.
Hvad hvis jeg klager over både erstatningens størrelse og forbuddet?
Så vil klagen over forbuddet blive behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet, og erstatningen blive behandlet at
taksationsmyndighederne. Du vil først få udbetalt erstatningen, når størrelsen er endelig afgjort.
Hvornår udbetales erstatningen?
Erstatningen udbetales, når forbuddet er endelig. Såfremt forbuddet er påklaget, er forbuddet først endelig, når Natur- og
Miljøklagenævnet har truffet afgørelse (eller det er afgjort af domstolene)
Hvor længe gælder et forbud? Og hvad sker der hvis jeg sælger min ejendom?
Forbuddet gælder i princippet altid, medmindre det ophæves og det vil blive tinglyst på din ejendom. Forbuddet gælder altså
også for evt. fremtidige erhververe af din ejendom.

