
Klik på linket herunder, så starter du det rigtige sted 

https://mab.mst.dk/     

 
 

Ny side fremkommer 

 

Klik på 

Ny side fremkommer hvor du skal taste dit Bruger-id og Adgangskode til NEM-id og bruge dit personlige 

nøglekort 

 

https://mab.mst.dk/
https://mab.mst.dk/


Hvis nedenstående besked fremkommer trykker du LUK og forsætter som privatperson 

 

 

 

 

Tryk   

 

 

 

Ny side fremkommer med vilkår, læs og sæt flueben  

 

Tryk derefter Næste  

 

Tekst fremkommer:   Vent venligst mens vi henter dine uddannelsesdata 

Ny side fremkommer, som opsummerer hvilke autorisationer du har mulighed for at søge 

 



Firkanten vil enten være  Grøn = du kan bestille denne autorisation 

  Gul = du kan bestille autorisation på baggrund af Tro og love erklæring.  

  Rød = du kan ikke bestille autorisation (forældet eller manglende uddannelse) 

 

Klik på S1 Sprøjtecertifikat 

 

 

Ny side vil fremkomme 

 

 



Tryk Føj til kurv, billedet forsvinder. Tryk Næste i nederste højre hjørne  

 

 

 

Sæt flueben og tryk Betal 

Systemet behandler din bestilling 

Efterfølgende fremkommer et betalingsbillede, indtast kortoplysninger.  

Efter 1. jan 2021 skal alt køb på nettet godkendes med nem-id. Du kan dog ikke godkende med dit 

nøglekort. Du skal enten have nemID nøgleapp på din telefon, eller du skal have tilknyttet et mobilnummer 

og et kodeord til dit betalingskort. 

Du kan tilknytte et mobilnummer til dit betalingskort via Nets hjemmeside, følg nedenstående link 

https://enroll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite 

 

Når betalingen er gennemført tryk ”Videre”, kvitteringsbillede fremkommer 

 

Her skal man tilknytte sin bedrifts CVR-nummer 

https://enroll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite


 

Klik på + til venstre 

 

Udfyld CVR-nummer (feltet findes i højre side af skærmen) 

 

Tryk Søg i CVR 

Når navn og adresse fremkommer tryk Anmod 

 

 

Under fanen ”Dokumenter” kan du finde kvittering for købet samt din mab-autorisation. Du skal kunne 

fremvise din autorisation ved et eventuelt kontrolbesøg, så det kan være en god ide at skrive den ud. 

 

Selvom du er selvstændig, skal du nu godkende din egen anmodning. Du skal derfor logge ud og i stedet 

logge ind på: 

 http://mab.mst.dk/virksomhed 

Log på med Privat Nem-id og fortsæt som virksomhed/ledelsesrepræsentant. 

(Hvis virksomheden er et I/S skal du bruge NemID medarbejdersignatur). 

 

 

 

http://mab.mst.dk/virksomhed


Når du kommer ind så tryk på fanen ”Tilknytninger” 

 

Tryk på det grønne flueben 

Tryk OK til den meddelelse der fremkommer. Dit cvr-nr. er nu koblet sammen med din autorisation. 

Dermed kan grovvareselskabet elektronisk se, at din autorisation er i orden, når de taster en kemi-ordre til 

dig. 


