
TRIN 1
Enkeltmandsvirksomhed

• Log på med dit private NemID på mab.mst.dk 
• Vælg NemLog-in
• Vælg ”fortsæt som virksomhed”

Når du logger ind, får du at vide, at virksomheden 
er kendt i Miljøstyrelsens system.

• Luk browseren ned

I/S, A/S eller ApS

• Log på med din virksomheds NemID på mab.
mst.dk

• Vælg NemLog-in

Når du logger ind, får du at vide, at virksomheden 
er kendt i Miljøstyrelsens system. Nogle gange er 
selskabet/virksomheden ikke oprettet korrekt i 
virk.dk. Det skal ændres, inden du går videre.

• Luk browseren ned

TRIN 2
Oprettelse og godkendelse af sprøjteførerens 
autorisation og tilknytning til den virksomhed, 
hvor der skal købes bekæmpelsesmidler til.

• Vælg en anden browser (Google Chrome, Mo-
zilla Firefox, Internet Explorer) end den, du 
brugte før

• Log på MAB med sprøjteførerens/dit NemID, 
vælg privatperson

• Klik på ”få en autorisation”

Du vil nu se, at boksen med teksten S1 sprøjtecer-
tifikat enten er rød, gul eller grøn. Rød betyder, at 
du ikke pt har et gyldigt sprøjtebevis. Gul betyder, 
at du har været på opfølgningskursus inden for 

de seneste fire år, men endnu ikke er certificeret. 
Grøn betyder, at du er certificeret.

• Klik på det gule felt, og kryds af, at du vil auto-
riseret

• Læg din autorisation i indkøbskurven
• Betal

Er det første gang, du skal autoriseres, er det gra-
tis. Efterfølgende koster det 184,- kr. pr. autorisa-
tion.

Under autorisationer vil der nu stå, at du er auto-
riseret.

• Klik på autorisation (+)
• Anmod om tilknytning til CVR-nummer for den 

pågældende virksomhed, du ønsker at købe 
kemi til

• Indtast ønsket CVR-nummer
• Søg (hvis virksomheden ikke automatisk kom-

mer frem, er denne ikke kendt i MAB - se trin 1)
• Anmod
• Luk browseren ned

TRIN 3
Godkendelse.

• Log på din virksomheds E-boks
• Find dit brev fra Miljøstyrelsen vedrørende 

autorisation
• Følg linket i brevet
• Login med NemID
• Under autorisationer skal du godkende til-

knytningsanmodningen

Virksomheden kan nu købe kemi.

VEJLEDNING
Autorisation i  MAB

https://mab.mst.dk/SamlLogin?ReturnUrl=%2fPublic)
https://mab.mst.dk/SamlLogin?ReturnUrl=%2fPublic)
https://mab.mst.dk/SamlLogin?ReturnUrl=%2fPublic)

