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Hvis dit biocidprodukt kun indeholder kemiske stoffer, der er defineret som 

mindre skadelige i biocidforordningen, har du mulighed for at benytte den 

forenklede godkendelsesprocedure. Med den kan du sende dit produkt på 

markedet langt hurtigere og langt billigere. 

 

For at sikre et fortsat højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø og for at 

skabe ensartede regler i EU trådte biocidforordningen i kraft i hele EU pr. 1. sep-

tember 2013. Efter forordningen skal alle biocidprodukter godkendes, men forord-

ningen rummer en forenklet godkendelsesprocedure for produkter, der er mindre 

skadelige for miljø og mennesker. 

 

Det gør det nemmere, hurtigere og billigere at få godkendt disse produkter. Ikke 

bare på ét marked – men i hele EU. Det godkendte produkt må nemlig markedsfø-

res i alle EU-lande uden at skulle vente på gensidig anerkendelse af godkendel-

sen. Efter godkendelsen er de eneste betingelser, at medlemslandenes myndig-

heder varsles 30 dage forud for, at produktet kommer på markedet, og at biocid-

produktet skal mærkes på den pågældende medlemslands sprog. 

 

Hvilke produkter kan benytte den forenklede procedure?  

Du kan søge om produktgodkendelse under den forenklede godkendelsesproce-

dure, hvis dit biocidprodukt opfylder disse kriterier: 

 

 Produktet indeholder kun nedenstående aktivstoffer. Da listen kan blive 

ændret, skal du tjekke de præcise CAS-numre på forordningens bilag 1. 

  

 Produktet indeholder ikke problematiske stoffer eller nanomaterialer. 

 

 Produktet kræver ikke beskyttelsesudstyr at håndtere. 

 

 Produktet er tilstrækkeligt effektivt. Godkendelse under den forenklede 

procedure stiller samme krav til dokumentation for effektivitet som en 

godkendelse af andre biocidprodukter.  

 

Aktivstoffer under den forenklede godkendelsesprocedure 

Mælkesyre (en variant) 

Natriumacetat 

Natriumbenzoat 

(+)-vinsyre 

Eddikesyre 

Propionsyre 

Ascorbinsyre 

Linolie 

Lavendelolie 

Pebermynteolie 

Oct-1-en-3-ol 

Feromon fra klædemøl 

Carbondioxid 

Nitrogen 

(Z,E)-Tetradeca-9,12-

dienylacetat 

Baculovirus 

Bentonit 

Citronellal 

Jernsulfat 
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Eksempel på anvendelse af den forenklede procedure 
Virksomheden Bakterievæk A/S er i gang med at udvikle en ny desinfektions-

spray til både det danske marked og eksportmarkeder i EU. Virksomheden arbej-

der med en prototype baseret på hydroklorsyre og en prototype baseret på mæl-

kesyre. 

 

Uanset valget af aktivstof skal produktet godkendes af myndighederne, men hvis 

Bakterievæk A/S vælger mælkesyre, kan virksomheden søge efter den forenkle-

de procedure.  

 

Det bliver en afgørende faktor for Bakterievæk A/S' beslutning om at basere pro-

duktet på mælkesyre, at den nye desinfektionsspray hurtigt og billigt kan lanceres 

i hele EU. Processen med at få godkendt et produkt baseret på hydroklorsyre ville 

være dyrere og mere tidskrævende. 

 

Sådan søger du under den forenklede procedure  
 

 Tag kontakt til den myndighed i EU, som efter dit ønske skal vurdere din 

ansøgning. I Danmark vil det være Miljøstyrelsen. 

 

 Når du har en skriftlig bekræftelse på, at den pågældende myndighed vil 

vurdere din ansøgning, sender du bekræftelse og ansøgning via registret 

over biocidholdige produkter (R4BP) til det europæiske kemikalieagentur 

ECHA. Med ansøgningen skal blandt andet indleveres de originale studi-

er af effektivitet. 

 

 Når den vurderende myndighed (fx Miljøstyrelsen) har opkrævet et an-

søgningsgebyr, har du 30 dage til at betale gebyret. Herefter har myndig-

heden 90 dage til at vurdere ansøgningen. 

 

 Hvis der er mangler i ansøgningen, får du besked og mulighed for at sup-

plere ansøgningen med den manglende information inden for 90 dage, 

hvorefter den vurderende myndighed igen har yderligere 90 dage til at af-

slutte vurderingen. 

 

 Det er muligt at søge om, at et aktivstof bliver optaget på bilag 1 ved at 

indsende en ansøgning til ECHA.  

 

 

Støtteordning i 2016 

Miljøstyrelsen har etableret en midlertidig tilskudsordning i 2016 til små og mel-

lemstore virksomheders udgifter til ansøgninger om godkendelse af produkter 

under den forenklede procedure og ansøgninger om nye aktivstoffer på bilag 1, 

kategori 1-5. Der kan gives tilskud til fremskaffelse af dokumentation, konsulentbi-

stand og – for mikrovirksomheder – også til Miljøstyrelsens gebyrer. 

 

Tilsagn om tilskud vil kun blive givet i 2016 (udbetalingen af tilskuddene kan dog 

ske de efterfølgende år). Ansøgningsfristen er 1. november 2016.

http://echa.europa.eu/da/support/dossier-submission-tools/r4bp
http://echa.europa.eu/da/support/dossier-submission-tools/r4bp
http://echa.europa.eu/da/regulations/biocidal-products-regulation/annex-i-amendment
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/tilskudsordninger/tilskudsordning-mindre-belastende-biocider/


Miljøstyrelsen / Strandgade 29 / DK - 1401 København K/ Tlf.: +45 72 54 40 00 / E-mail: mst@mst.dk   3 

Du har ansvaret for dine produkter 

Du har selv ansvaret for lovligheden af det produkt, du markedsfører eller anven-

der. Det er typisk producenter, importører eller grossister, der sørger for godken-

delser. Spørg derfor i første omgang dem, om dit produkt er lovligt. 

 

Vær særligt opmærksom på: 

 

 Status for aktivstoffer og produkter kan løbende blive ændret som følge af 

biocidforordningen og godkendelsesprocessen. Markedsføring, anven-

delse eller lagerføring af ulovlige produkter kan have alvorlige konse-

kvenser. 
 

 Der er regler for markedsføring og mærkning af produktet. Biocidproduk-

ter må eksempelvis ikke markedsføres som "uskadelige", "miljøvenlige", 

"naturlige" eller lignende. 

Søg mere information her:  

 

 Miljøstyrelsens hjemmeside biocidinfo.dk rummer yderligere information 

om bl.a. biocider, den forenklede procedure, artikel 95-listen og en guide 

til effektivitetsstudier. 

 

 European Chemicals Agency (ECHA) er EU's myndighed på området. På 

ECHA's hjemmeside kan du finde information om bl.a. den forenklede 

procedure, godkendte aktivstoffer og biocidprodukter.  

 

 Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase omfatter biocidprodukter, 

der i dag er godkendt til markedsføring i Danmark. Databasen omfatter 

også biocidprodukter, der tidligere har været godkendt i Danmark. 

 

 Miljøstyrelsen besvarer spørgsmål fra virksomheder ved henvendelse til 

mst.dk/biocideshelpdesk. 

http://www.biocidinfo.dk/
https://echa.europa.eu/da/regulations/biocidal-products-regulation
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/bekaempelsesmiddeldatabase/bmd/
http://mst.dk/biocideshelpdesk

