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Kort om biocidforordningen

 Biocidforordningen finder anvendelse i hele EU fra den 1. september 
2013. 
Den regulerer markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som 
anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer eller artikler mod 
skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier, ved indvirkning af de aktive 
stoffer, der er indeholdt i det biocidholdige produkt.

 Der gælder 2 regelsæt indtil alle aktivstoffer er vurderet af Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA).

 Hovedreglen: aktivstof skal være godkendt og produkt skal være 
godkendt inden markedsføring.

 Kun aktivstoffer, der er godkendt, eller som indgår i EU’s 
revurderingsprogam, må bruges i biocidholdige produkter. 
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Biocidforordningen omhandler 22 produkttyper på 
baggrund af produkternes egenskaber

Produkttypen afgør bl.a., hvilke aktivstoffer dit produkt må indeholde.

På listen herunder kan du finde dit produkts produkttype. Hvis dit 
produkt ikke har nogen af de beskrevne egenskaber, hører produktet 
ikke under biocidforordningen. 

1. Hygiejne for mennesker 
2. Overfladedesinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr 
3. Veterinærhygiejne 
4. Fødevarer og foderstoffer 
5. Drikkevand 
6. Konserveringsmidler for produkter under opbevaring 
7. Konserveringsmidler til overfladefilm 
8. Træbeskyttelsesmidler 
9. Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer 
10. Midler til beskyttelse af byggematerialer 
11. Konserveringsmidler til væske i køle- og behandlingssystemer 
12. Midler mod slim 
13. Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring 
14. Rodenticider
15. Fuglebekæmpelsesmidler 
16. Molluscicider, vermicider og produkter til bekæmpelse af andre hvirvelløse dy r 
17. Fiskebekæmpelsesmidler 
18. Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr 
19. Afskræknings- og tiltrækningsmidler 
20. Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr 
21. Antifoulingmidler
22. Balsamerings- og præserveringsvæsker 
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Nedenstående tabel fra revurderingsprogrammet 
viser, hvornår aktivstoffer i forskellige produkttyper 

skal afleveres. 
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Godkendelsesprogrammet

 Biocidlovgivningen består af to trin:

 Trin 1: EU godkender aktivstofferne.

 Trin 2: Miljøstyrelsen eller EU godkender produktet, som aktivstofferne indgår i.
 Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige 
godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.

 Alle biocidholdige produkter skal godkendes individuelt, hvilket er en 
længerevarende proces. 

 Processen vil vare fra cirka 2010 til 2025.
 Aktivstoffer, som er godkendt, kan findes i ECHAs database. Det fremgår 
blandt andet, inden for hvilke produkttyper det pågældende aktivstof må 
bruges. Aktivstoffer, som ikke længere er tilladt, opføres på en ”negativliste” 
(”non-inclusion list”).
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Hvem foretager vurderingerne?

 EU - kommissionen godkender formelt aktivstoffer og produkter i 
forbindelse med EU-godkendelser. 

 MST godkender produkter ved nationale godkendelser eller gensidige 
anerkendelser.
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Hvilke aspekter indgår i vurderingerne? 

Både aktivstoffer og produkter vurderes ud fra følgende kriterier jf. art. 
19 (1):

• produktet er tilstrækkelig effektivt

• har ikke nogen uacceptable virkninger på målorganismer

• produktet har ikke umiddelbar eller forsinket uacceptabel indvirkning 
på menneskers sundhed

• uacceptabel indvirkning på miljøet, idet der især tages hensyn til:
— produktets skæbne og spredning i miljøet
— kontaminering af overfladevand, grundvand og drikkevand, 

luft og jord, 
— indvirkning på organismer uden for målgruppen
— indvirkning på biodiversiteten og økosystemet
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Aktivstoffer, som kandidater til substitution jf. 
art. 10

 Et aktivstof bliver kandidat til substitution, hvis én af følgende betingelser er 
opfyldt:

 a) opfylder ét af udelukkelseskriterierne i artikel 5, stk. 1, men kan godkendes 
efter artikel 5, stk. 2

 b) klassificeres som luftvejsallergen efter CLP

 c) den acceptable daglige indtagelse, den akutte referencedosis eller den 
acceptable eksponering af brugere er betydeligt lavere end for hovedparten af 
aktivstoffer, der er godkendt for samme produkttype og anvendelsesscenario

 d) opfylder to af tre kriterier for at blive betragtet som PBT, jf. REACH bilag XIII

 e) arten af de kritiske effekter skaber i kombination med de pågældende 
anvendelsesmønstre bekymring, selv med meget vidtgående risikohåndtering, 
f.eks. en høj potentiel risiko for grundvandet

 f) indeholder en signifikant andel af ikke-aktive isomerer eller urenheder. 
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Aktivstoffer, som kandidater til substitution jf. 
art. 10 (fortsat)

 Agenturet undersøger, om aktivstoffet opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 
1, og nævner dette i sin udtalelse om vurderingen af aktivstoffet.

 Inden agenturet afgiver sin udtalelse om godkendelse eller fornyet 
godkendelse af et aktivstof til Kommissionen, offentliggør det med forbehold 
af artikel 66 og 67 oplysninger om potentielle kandidater til substitution i en 
periode på højst 60 dage, hvor andre interesserede parter kan indgive 
relevante oplysninger, herunder oplysninger om tilgængelige 
erstatningsstoffer. 

 Agenturet medtager i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige 
udtalelse modtagne oplysninger.

 Godkendelse af et aktivstof, der betragtes som kandidat til substitution, og 
hver fornyelse heraf kun godkendes for en periode på højst syv år.

 Aktivstoffer, der betragtes som kandidater til substitution, skal anføres som 
sådan i den relevante forordning, der vedtages efter artikel 9.
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Aktivstoffer, som kandidater til substitution 
(fortsat)
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Udelukkelseskriterier jf. art. 5

 Følgende aktivstoffer godkendes normalt ikke:

• kræftfremkaldende, kategori 1A eller 1B
• mutagene, kategori 1A eller 1B
• reproduktionstoksiske, kategori 1A eller 1B
• aktivstoffer med hormonforstyrrende egenskaber, der kan have 

negative virkninger hos mennesker
• aktivstoffer, der opfylder kriterierne for at blive betegnet som PBT 

[Persistent, Bioaccumulative and/or Toxic] eller vPvB [very Persistent; very
Bioaccumulative]  i henhold til bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 
[REACH].
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Undtagelser fra udelukkelseskriterierne

De omhandlede aktivstoffer kan godkendes, hvis mindst én af følgende 
betingelser er opfyldt:

a) risikoen for mennesker, dyr eller miljøet som følge af eksponering for 
aktivstoffet i et biocidholdigt produkt under realistiske værst tænkelige 
anvendelsesforhold er ubetydelig

b) det pågældende aktivstof er nødvendigt for at forebygge eller bekæmpe 
en alvorlig fare for menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet, 
eller

c) en ikke-godkendelse af aktivstoffet kan have en uforholdsmæssig 
negativ samfundsmæssig konsekvens i forhold til risikoen for menneskers 
sundhed, dyrs sundhed eller miljøet som følge af stoffets anvendelse. 

Ved afgørelse om godkendelse, tages som noget centralt hensyn til, om der 
er adgang til egnede og tilstrækkelige, alternative stoffer eller teknologier.
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Mere om godkendelsesprocessen og 
overgangsordningen:

• Biocidholdige produkter, der var på markedet ved aktivstoffets godkendelse, 
må markedsføres, indtil de har været igennem godkendelsesprocessen, når 
ansøgning er indgivet INDEN datoen for aktivstoffets godkendelse. Denne 
dato findes i den retsakt, der godkender aktivstoffet

• Produktet skal være registreret i Produktregistret inden denne dato. Visse 
produkter skal være godkendt også under revurderingen af aktivstoffet.

• Når et aktivstof er godkendt, har producenten af det biocidholdige produkt ca. 
1½ år til at søge om godkendelse af produktet.

• Når et produkt bliver godkendt, skal det opfylde nye krav til mærkning m. v. 
Produkter, der ikke opfylder kravene i godkendelsen, følger samme regler 
som ikke-godkendte produkter.

• Hvis der er ansøgt om produktgodkendelse inden den fastsatte frist, er 
produktet lovligt at markedsføre, indtil ansøgningen er behandlet. Hvis 
ansøgningen om produktgodkendelse afvises, skal salg og import af 
produktet standses senest 6 måneder efter afslaget. 
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Danmark vs. forordningen

• En forordning er gældende i hele EU  aktivstoffer 
godkendes/ afvises i hele EU

• 1 referenceland vurderer ansøgningen de øvrige 
medlemsstater kommenterer før der stemmes om 
godkendelse

• DK har været vurderende myndighed på følgende 
desinfektions aktivstoffer:
- Triclosan – ikke godkendt
- DBNPA – stemmes om til juni 

• Find aktivstoffer på https://echa.europa.eu/da/information-on-
chemicals/biocidal-active-substances
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Unionsansøgninger

• De fleste produkter til desinfektion af overflader og 
menneskelig hygiejne (PT 2 og PT 1), ansøges som 
unionsansøgninger  godkendelsen bliver 
gældende i hele EU

• DK er ikke vurderende myndighed på nogen af de 
igangværende unionsgodkendelser i PT 1 eller PT 2

Miljøstyrelsen 

Side 15



Miljøstyrelsens anbefalinger

• På https://mst.dk/kemi/biocider/saerligt-for-borgere-
om-biocider/desinfektionsmidler/ findes 
Miljøstyrelsens råd om anvendelse af 
desinfektionsmidler

- Undgå så vidt muligt desinfektionsmidler

- Brug varmt/kogende vand og sæbe

- Anvend midlerne som foreskrevet

- Anvend midler, godkendt af MST (når vi kommer dertil)
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Tidsperspektiv 

• Ca. 25 aktivstoffer er godkendt i PT 1 og PT 2

• En stor bunke EU-ansøgninger er startet

• Isopronalol, hydrogenperoxid og pereddikesyre er 
de første på vej i PT 1 og PT 2

• Vurdering af et aktivstof tager 1 år + STC + 1½ års 
proces med øvrige MS og KOM

• Vurdering af EU-ansøgning tager 15mdr + STC + 7 
måneders proces med øvrige MS og KOM

Miljøstyrelsen 

Side 17



/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation18



Tak for i dag!
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