
 

 

J.nr. 2021-22586 Den 30.juni 2021 

Uddybende oplysninger om tilskudsordning til udgifter til godkendelse af 

mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer  

Ansøgningsfristen er fredag den 1. oktober 2021 

Miljøstyrelsen forventer at give tilsagn/afslag om tilskud ultimo november.  

Tilskudsordningen er midlertidig. Tilsagn om tilskud vil kun blive givet i 2021 Selve 

udbetalingen af tilskuddene kan til gengæld ske de efterfølgende år.  

Formål og hvem kan søge  

Biocidprodukter, populært kaldet ”hverdagsgifte”, er produkter, der indeholder aktive 

stoffer, der er designet til at hindre eller slå skadegørere ihjel, f.eks. 

desinfektionsmidler, insektmidler, algemidler og træbeskyttelsesmidler mv.  

Miljøstyrelsen ønsker at øge udbuddet af mindre belastende biocidprodukter på det 

danske marked. Miljøstyrelsen ønsker endvidere at få godkendt flere aktive stoffer, 

der har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs sundhed end 

almindelige aktive stoffer.  

Miljøstyrelsen ønsker også at øge kendskabet blandt mikro-, små og mellemstore 

virksomheder til godkendelsesreglerne i biocidforordningen – og at flere mikro- små 

og mellemstore virksomheder får konkret erfaring med at ansøge om godkendelse af 

mindre belastende biocidprodukter efter den enklere godkendelsesprocedure, der 

gælder for produkterne. En sådan godkendelse vil samtidig give adgang for 

produkterne til det øvrige EU- marked, uden at der skal søges godkendelse i hvert 

enkelt land.  

Derfor giver Miljøstyrelsen nu tilskud til mikro-,  små og mellemstore virksomheder, 

der har udviklet et mindre belastende biocidprodukt, som de gerne vil have godkendt 

– eller der har fundet aktivstoffer, der har en mere favorabel profil for miljøet og for 

menneskers og dyrs sundhed end almindelige aktivstoffer, og som de gerne vil have 

godkendt til biocidforordningens bilag I, kategori 1-5.1 

Type og størrelsen af tilskud  

Miljøstyrelsen har mulighed for at give følgende tilskud under tilskudsordningen:  

1)  Tilskud på op til 60 % til mikro-, små og mellemstore virksomheders udgifter til:  

a)  Konsulentbistand til at udforme en ansøgning om godkendelse af et 

mindre belastende biocidprodukt efter den forenklede procedure.  

                                                        
1 1 Der gives ikke tilskud til optagelse af aktivstoffer på bilag I, kategori 6 og 7. Data om kategori 
6 aktivstoffer på bilag I er omfattet af databeskyttelsen i biocidforordningen og ansøger vil 
således efterfølgende kunne sælge dataadgang til disse data. Der findes endnu ikke EU-
vejledninger om, hvordan man kan få optaget kategori 7 aktivstoffer på bilag I. 



 

 

b)  Fremskaffelse af de krævede data til ansøgningen (f.eks. via 

laboratorie- eller feltforsøg) enten hos virksomheden selv eller 

eksterne forsøgsudbydere.  

Tilskuddet kan hæves til op til 80 % for mikro- og små virksomheder. 

Bemærk - der gives ikke tilskud til indkøb af data i form af et letter of access (f.eks. 

fra indehaveren af beskyttede data om aktivstoffer i kategori 6 på bilag I).  

2)  Tilskud på op til 50 % af mikrovirksomheders (men kun mikrovirksomheders) 

udgifter til gebyrer til ansøgningen om godkendelse af et mindre belastende 

biocidprodukt efter den forenklede procedure.  

3)  Tilskud på op til 100 % til mikro-, små og mellemstore virksomheders udgifter til:  

a)  Konsulentbistand til at udforme en ansøgning om godkendelse af et 

aktivstof til biocidforordningens bilag I, kategori 1-5.  

b)  Fremskaffelse af de krævede data til ansøgningen (f.eks. via 

laboratorie- eller feltforsøg) enten hos virksomheden selv eller 

eksterne forsøgsudbydere, hvis relevant.  

Bemærk - der gives ikke tilskud til dækning af EU’s Kemikalieagenturs (ECHA) 

gebyr eller Medlemsstatens gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af 

aktivstoffet til biocidforordningens bilag I.  

Der gives ikke tilskud til ansøgervirksomhedens ansattes timeforbrug, der betragtes 

som egenfinansiering.  

Det forventes at ansøgere som resultat af tilskuddet efterfølgende søger om 

godkendelse af et mindre belastende biocidprodukt eller aktivstof.  

Miljøstyrelsen har afsat 0,86mio. kr. til gennemførelse af projekterne. Midlerne 

stammer fra Fælles Kemiindsats 2018-21. 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faelles_Kemiaftale_2018-

21.pdf 

For at sikre, at tilskudsordningen er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler 

gives tilskuddet efter EU’s de minimis regler. Dvs., at ansøgeren samlet set under 

diverse de minimis støtteordninger, højest må modtage op til 200.000 EURO i 

statstilskud over en treårig periode.  

En vigtig del af tilskudsordningen er information og vejledning om biocidreglerne fra 

Miljøstyrelsens side.  

Mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer  

”Mindre belastende biocidprodukter” er produkter, der kun indeholder aktive stoffer, 

der står på biocidforordningens bilag I, med de begrænsninger, som fremgår af 

samme bilag I. De aktive stoffer på biocidforordningens bilag I er godkendt i EU som 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faelles_Kemiaftale_2018-21.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faelles_Kemiaftale_2018-21.pdf


 

 

stoffer, der har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs 

sundhed end almindelige aktive stoffer.  

Et produkt skal opfylde kravene i biocidforordningens artikel 25 for at blive godkendt 

som et mindre belastende biocidprodukt.  

Et aktivstof skal opfylde forudsætningerne i biocidforordningens artikel 28 for at 

blive godkendt til biocidforordningens bilag I.  

Jo flere aktivstoffer, der kommer på biocidforordningens bilag I, desto større er 

udvalget af aktivstoffer til udvikling af mindre belastende biocidprodukter.  

Reglerne om godkendelse  

På Miljøstyrelsens og EU’s Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmesider kan man læse 

mere om reglerne i biocidforordningens artikel 25-28 og bilag I.  

https://mst.dk/kemi/biocider/hjaelp-til-ansoegning/ansoegning-om-godkendelse-af-

produkter/forskellige-ansoegningsformer/forenklet-procedure/ 

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/annex-i-amendment 

 

Definitionen af mikro- små og mellemstore virksomheder  

Mikro-, små og mellemstore virksomheder er defineret i EU- Kommissionens 

henstilling af henstilling af 6. maj 2003.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=URISERV:n26026 

Ansøgningsfrist  

Ansøgningsfristen er fredag den 1. oktober 2021 

Det er afsendelsestidspunktet, der er gældende for om ansøgningen er kommet 

rettidigt frem. I tvivlstilfælde skal afsender kunne redegøre for afsendelsestidspunktet, 

enten ved e-mailens afsendelsestidspunkt eller poststempel/postkvittering (dateret 

senest dagen før ansøgningsfristen).  

Ansøgning med bilag sendes enten  

  elektronisk i PDF-format til Miljøstyrelsens biocidpostkasse 

Biocides@mst.dk, eller  

 -med post til: Miljøstyrelsen, att. Henrik Svenstrup  

Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C 

Bemærk, at der ikke sker kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis 

ansøgningen indeholder oplysninger om forhold, som du mener, skal 

beskyttes, bør du anvende almindelig post i stedet for e-mail.  

https://mst.dk/kemi/biocider/hjaelp-til-ansoegning/ansoegning-om-godkendelse-af-produkter/forskellige-ansoegningsformer/forenklet-procedure/
https://mst.dk/kemi/biocider/hjaelp-til-ansoegning/ansoegning-om-godkendelse-af-produkter/forskellige-ansoegningsformer/forenklet-procedure/
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/annex-i-amendment
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=URISERV:n26026


 

 

Krav til ansøgning  

Ansøgningen skal være anført journalnr.: MST- 2021-22586 

Ansøgningen skal ske i det vedlagte skema. Det udfyldte ansøgningsskema må 

ikke være længere end maksimalt 8 sider.  

Vedlagte de minimis erklæring skal udfyldes, underskrives og vedlægges 

ansøgningsskemaet som bilag.  

På Erhvervsministeriets hjemmeside kan man læse mere om statsstøtte:  

https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-
forhold/statsstoette/  

Selve de minimis forordningen findes på Eur-Lex:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407 

Vurdering af projektansøgninger  

De modtagne ansøgninger bliver umiddelbart efter fristens udløb vurderet af 

Miljøstyrelsen, der afgør, om hvorvidt ansøgningen skal imødekommes (herunder helt 

eller delvist).  

Den samlede ramme til projekterne 0,86mio. kr. 

Ansøgningerne vurderes ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:  

 -  Om der er mindre belastende biocidprodukter på markedet allerede inden for 

samme produkttype.  

 -  Om et tilskud vil give tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning til, at en ansøgning 

om godkendelse efterfølgende bliver indsendt.  

 -  Om Miljøstyrelsen har dokumenteret kendskab til problematiske egenskaber 

ved biocidaktivstoffet i det biocidprodukt, ansøgningen vedrører - selvom 

aktivstoffet allerede er på bilag I.  

 -  Konsulentens kompetencer og erfaring for så vidt angår den konsulent, der 

forventes anvendt i arbejdet med ansøgningen.  

 -  Om ansøgningen allerede har modtaget tilskud eller støtte fra anden side.  

 -  Om ansøgningen og bemandingsplanen er klart beskrevet og budget og 

arbejds- og tidsplan er realistisk.  

Tilsagn, vilkår og udbetaling af tilskud  

Miljøstyrelsen forventer at give tilsagn/afslag om tilskud ultimo november.  

Tilsagn vil blive givet i det omfang, det skønnes nødvendigt for at en 

ansøgning kan indsendes om godkendelse af et mindre belastende 

biocidprodukt eller en ansøgning kan indsendes om godkendelse af et 

aktivstof på bilag I, kategori 1-5.  

https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/statsstoette/
https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/statsstoette/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407


 

 

Det er ansøgervirksomheden, der modtager tilsagnet om tilskuddet. 

Tilskudsmodtager laver egen kontrakt med konsulenten, laboratoriet, der 

fremskaffer data mv.  

Virksomheder, der har fået tilsagn om tilskud, skal inden en vis bestemt frist 

meddele om tilsagnet vil blive udnyttet. Miljøstyrelsen fastsætter fristen. 

Tilsagnet bortfalder, hvis Miljøstyrelsen ikke inden for den fastsatte frist har 

modtaget meddelelse om, at tilsagnet vil blive udnyttet.  

Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilsagn om tilskud. Miljøstyrelsens 

standardvilkår for modtagelse af tilskud vil endvidere gælde for tilsagnet om 

tilskud.  

Tilskuddet betales kvartalsvist bagud på baggrund af opgørelse af udlæg fra 

virksomheden og en kortfattet status. Sidste rate udbetales ved projektets afslutning 

på baggrund af en evaluering og en revisorerklæring for samtlige udgifter.  

Tilsagn til mikrovirksomheder kan opdeles i 1) tilsagn om tilskud til udarbejdelse af 

ansøgning og 2) tilsagn om tilskud til ansøgningsgebyr til produktgodkendelse. 

Tilskud til ansøgningsgebyr udbetales først efter mikrovirksomheden har indsendt en 

ansøgning om godkendelse af et mindre belastende biocidprodukt til Miljøstyrelsen, 

betalt det fulde godkendelsesgebyr og Miljøstyrelsen har meddelt, at ansøgningen er 

fuldstændig.  

Hvor kan man få flere oplysninger om initiativet?  

For yderligere oplysninger kontakt:  

Henrik Svenstrup, funktionsleder, +45 21 56 59 03, hesve@mst.dk. 

 

 


