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Hvis du indenfor EU sælger et produkt, som er behandlet med kemiske stof-

fer for at beskytte produktet mod fx bakterier, lugt eller misfarvning, skal 

produktet have en særlig mærkning. 

 
Mange produkter på markedet er behandlet med kemiske stoffer for at give dem 
ekstra egenskaber, der supplerer produktets primære formål. De kan være rettet 
både mod private forbrugere og virksomheder. 
 
Kemiske stoffer, der beskytter produktet mod bakterier, lugt eller misfarvning, kal-
des biocider, og de bliver blandt andet brugt i følgende produkter: 
 

 Maling (og andre produkter til væg- og gulvbehandling) tilsat stoffer, der 
beskytter mod bakterier og forrådnelse og dermed konserverer malingen 
for at forlænge holdbarheden. 
 

 Tøj, dyner og tæpper behandlet med et stof for at beskytte mod fx støvmi-
der og/eller mikrobiologiske angreb, som giver dårlig lugt. 
 

 Udendørstøj behandlet med et insektmiddel for at afskrække insekter. 
 

 Stikkontakter behandlet med et desinficerende stof for at beskytte mod 
overførsel af infektionssygdomme via bakterier. 
 

 Sko behandlet med et stof for at beskytte mod lugt, der skyldes mikroor-
ganismer. 
 

 Badeforhæng behandlet med et stof for undgå misfarvning og skader fra 
bakterier og mug. 
 

 Computerudstyr, fx tastaturer, behandlet med et desinficerende stof for 
undgå belægning og lugt fra bakterier. 
 

 Byggematerialer, fx imprægneret træ, der er behandlet med biocider for 
at modstå råd og bakterieangreb. 
 

 Redskaber, fx køkkenknive, med håndtag, der er behandlet med biocider 
for at undgå lugt og spredning af bakterier. 

Da disse produkter bliver behandlede med biocider, skal de følge lovgivningen for 

biocider, herunder EU's biocidforordning.  

 

I biocidforordningen kaldes de ovenstående produkter samlet set for biocidbe-

handlede artikler. 

 

Hvis behandlingen med biocider tilfører produktet egenskaber, som bruges i 

markedsføringen af produktet, skal produktet være mærket. Virksomheder, 

der bringer en biocidbehandlet artikel i omsætning, har ansvaret for, at artik-

lerne har den lovpligtige mærkning, se artikel 58 i biocidforordningen. 

Kend kravene til mærkning af 
biocidbehandlede artikler 



Miljøstyrelsen / Tolderlundsvej 5 / DK - 5000 Odense C/ Tlf.: +45 72 54 40 00 / E-mail: mst@mst.dk   2 

 

 

Krav til biocidbehandlede artikler 

Hvis den behandlede artikel er biocidbehandlet i EU, skal det biocidprodukt, der er 

anvendt, opfylde biocidforordningens regler om biocidholdige produkter. Hvis bio-

cidbehandlingen foretages uden for EU, skal de aktivstoffer, der anvendes, opfylde 

biocidforordningens krav til aktivstoffer. 

 

Krav til mærkning af behandlede artikler 

Behandlede artikler skal mærkes, hvis et eller begge følgende krav er opfyldt: 

 

1. Hvis artiklens biocideffekt anvendes i markedsføringen.  

Herunder hvis produktet beskrives som "antibakteriel" eller "lugtfri". Dette 

kaldes også anprisning af produktets egenskaber.  

 

2. Hvis der på den behandlede artikel er brugt et aktivstof, hvor mærk-

ning er et krav.  

Visse aktivstoffer må kun benyttes til behandlede artikler, hvis den be-

handlede artikel bliver mærket. Det gælder især behandlede artikler, som 

anvendes i tæt kontakt med mennesker, eller som frigiver biocider i mil-

jøet. 

Der gælder følgende krav for mærkningen: 

 

 Det skal tydeligt fremgå, at den behandlede artikel indeholder biocidhol-

dige produkter. 

 

 Alle aktivstoffer, der er brugt til behandling af den behandlede artikel, skal 

fremgå. 

 

 Beskrivelse af de egenskaber, som produktet har på grund af behandlin-

gen med biocid skal fremgå. Beskrivelsen skal kunne dokumenteres.  

 

 Er der anvendt nanomaterialer, skal nanomaterialerne oplyses. Materia-

lerne skal angives med ordet [nano] i kantede parenteser. 

 

 Brugsanvisningen skal indeholde beskrivelse af eventuelle sikkerhedsfor-

anstaltninger i forhold til biociderne i den behandlede artikel. Beskrivelsen 

kan komme fra godkendelsen af selve biocidproduktet. 

Produktet skal opfylde ovenstående krav, samt de generelle regler for mærkning af 

produkter med kemiske stoffer, som fremgår af CLP-forordningen (Classification, 

Labelling and Packaging). 

 

Forbrugere har ret til yderligere information 

Du skal altid som minimum kunne oplyse, hvilke biocidaktivstoffer en behandlet ar-

tikel er behandlet med.  

 

Hvis du ikke selv bringer en behandlet artikel i omsætning, men sælger den i et se-

nere led, har forbrugere ret til at bede dig om at skaffe yderligere information om 

de biocider, der er anvendt til behandlingen. Du skal give forbrugeren denne infor-

mation uden beregning for forbrugeren, men du har ifølge reglerne op til 45 dage 

til at formidle informationen. 
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Du har ansvaret for dine produkter 

Du har selv ansvaret for lovligheden af det produkt, du importerer, markedsfører 

eller anvender. Producenter, importører eller grossister sørger ofte for godkendel-

ser og mærkning, så bed i første omgang dem om dokumentation for, at produktet 

er lovligt. 

 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og kan 

gribe ind for at standse ulovlige forhold. Det kan betyde, at produktet skal trækkes 

tilbage fra det danske marked og/eller destrueres.  

 

Grovere eller gentagne overtrædelser af reglerne vil blive politianmeldt og kan 

straffes med bøde eller fængsel i indtil to år. 

 

Søg mere information her: www.biocidinfo.dk. 

http://www.biocidinfo.dk/

