
 

Vejledning til MAB-Autorisation 
- Samt tilknytning af virksomhed. 

 

Du SKAL have et opdateret sprøjtecertifikat for at kunne søge autorisation til køb af kemi hos 
grovarefirmaerne! 

 
1. Åben Internet/Browser (Safari      , , Google Chrome      , , Internet Explorer      ,, eller Firefox        ) 

Det kan skifte fra dag til dag, om det er den ene eller den anden browser, som virker.  Hvis der 
opstår fejl ved log ind, prøv da en anden browser. 
 

2. Når browseren er åbnet skal du skrive: mab.mst.dk i søgefeltet. Du vil efterfølgende komme ind på 
Miljøstyrelsens login-side, som ses nedenfor. 

 

 

 

 

 

3. Når du er inde på denne side trykker du på den grønne knap, hvor der står: NemLog-in. 
Herefter bliver du viderestillet til nedenstående side 
 

4. På denne side logger du ind med CPR-nr. og tilhørende Nemid.  
a. Når der logges ind kan siden melde fejl og du bør derfor skifte browser. 

 

5. Har du en enkeltmandsvirksomhed, da vil du blive viderestillet til dette, hvor du i første omgang 
skal forsætte som privatperson og trykke næste. 

 



6. Du vil derefter komme ind på forsiden. Her vil du i første omgang kunne se, i venstre side, om du har en 
gyldig autorisation liggende, samt om dit sprøjtecertifikat er tilknyttet en virksomhed.  

I dette eksempel ligger der en gyldig autorisation, som udløber i 2023, men autorisationen er ikke tilknyttet 
en virksomhed. 

7. Har du ikke en gyldig autorisation til dit opdaterede sprøjtecertifikat, skal du trykke på ” få en 
autorisation” oppe i bjælken. Har du en gyldig autorisation, da springer du til punkt 11: Tilknyt 
virksomhed. 

 

 

 



8. Inde på denne side er der en række vilkår, som skal accepteres i bunden af teksten. 
Når feltet      er vinket af, trykkes der på ”Næste” nede i højre hjørne af siden 

 
 
 

9. Derefter kommer du til nedenstående side. Her kan du se, hvilke gyldige certifikater du har, som du 
kan få en autorisation til. Er feltet grønt, som i dette tilfælde, så har du en gyldig autorisation. Er 
feltet gult ligger der ingen gyldig autorisation. Du får autorisationen ved at trykke på feltet. 
Derefter vil der komme en tekstboks frem, hvor du skal acceptere en tro- og loveerklæring i bunden 
af tekstfeltet. Er feltet rødt betyder det, at du ikke har et opdateret sprøjtecertifikat. 

 

Når erklæringen er accepteret vil du igen kunne trykke på feltet, dernæst ”næste” nede i højre hjørne og 
bliver derved viderestillet til betalingsvinduet, hvor du betaler et gebyr for oprettelse af autorisation. 

 

 



10. Når betalingen er lavet, vil autorisationen ligge under fanen ”Autorisationer”. Her ses autorisations-
nr. som skal oplyses til grovvaren ved køb af kemi. Du kan også tilknytte en virksomhed til 
autorisationen, så grovvaren kan se autorisationen via CVR nr.  

 
11. Tilknyt virksomhed: 

Under fanen ”Autorisationer” Kan du trykke på   i venstre side udfor autorisationsnr. Et tekstfelt 
vil folde sig ud. 

 

 
12. I højre side af det udfoldede tekstfelt ses i bunden et søgefelt ”Tilføj ny virksomhed”. Her taster du 

CVR nr. på den virksomhed, som du ønsker at tilknytte til din autorisation. Enten dit eget CVR nr., 
CVR nr. tilhørende din arbejdsplads eller CVR nr. tilhørende en, du sprøjter for. Du kan tilknytte din 
autorisation til flere CVR nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk derefter på ”Søg”, hvor efter virksomheden kommer frem under søgelinjen. Du trykker på 
virksomheden og trykker derefter på ”Anmod” 

 



13. Når der er trykket på ”Anmod”, da vil denne boks komme frem i tekstfeltet. Får du denne besked i 
tekstfeltet, da springer du til punkt 14. 

 

 Du kan også få to andre beskeder: 

1. Du har allerede tilknyttet denne virksomhed. 
a. Får du denne besked, da er tilknytningen allerede lavet. 

2. Du kan ikke tilknytte en virksomhed, som ikke er registreret i MAB. 
a. Får du denne besked, da skal du først logge ud og derefter logge ind igen. Denne 

gang skal du dog forsætte som virksomhed se punkt 1 + 2 + 3 (+4) + 15. Når du er 
logget ind, så er virksomheden registreret. Derefter logger du ind igen, som 
privat og laver punkt 11 + 12 + 13 igen. 

 
14. Anmodningen bliver sendt til virksomheden, både til e-boks og virksomhedens MAB-side. 

Du skal derfor nu logge ud og lave punkt 1 + 2 + 3 (+4).  
 

15. Herefter forsætter du som virksomhed. 1. TRYK på krydset.   2. TRYK på virksomheden.   3. TRYK 
næste 

  



16. Herefter kommer du ind på virksomhedens MAB-side, hvor kan se tilknytninger. Når du netop har 
anmodet om en tilknytning, da vil anmodning ligge under ”Afventende tilknytninger” 

 

For at acceptere anmodningen trykker du på den ”grønne cirkel med fluebenet”, og så er tilknytningen 
lavet. Grovarefirmaerne kan nu slå din autorisation op via dit CVR.  
 

Du har nu oprettet en autorisation til dit sprøjtecertifikat samt 
tilknyttet autorisation til CVR nr. 


