
 

Spørgsmål og svar om biocidforordningen 
Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 

Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts 2013 forhandlere af 
biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning; 
biocidforordningen.  På temamødet præsenterede eksperter fra 
Miljøstyrelsen de nye regler, og deltagerne fik lejlighed til at stille 
spørgsmål. Læs spørgsmål og svar fra temamødet nedenfor. 
 
Spørgsmål og svar er grupperet inden for følgende emner: 

1. Oplysningspligt i forhold til kunderne om behandlede artikler 
2. Godkendelsesprocedure 
3. Afgrænsning til anden lovgivning (borderline) 
4. Behandlede artikler 
5. Bekæmpelsesmidler i aflåst skab, uddannelse af forhandlere 
6. Afgifter og gebyrer   
7. Kontrol og fortolkning af markedsføring 
 
1. OPLYSNINGSPLIGT I FORHOLD TIL KUNDERNE OM 
BEHANDLEDE ARTIKLER

 
SPØRGSMÅL 
I forhold til oplysningspligten og tøj, hvad vil forbrugerne kunne få af ekstra 
information, som de ikke allerede får på tøjet? 
 
SVAR 
Grundlæggende skal en behandlet artikel mærkes i overensstemmelse med artikel 
58, stk. 3, 4 og 6. EU er ved at udarbejde vejledninger på området, men det er 
svært at sige præcist, hvornår de er færdige.  
 
Læs mere 
Se en liste over, hvilke vejledninger der er på vej på EU-kommissionens 
hjemmeside:  
http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 
 
SPØRGSMÅL 
Er de 45 dage der er beskrevet i oplysningspligten, kalenderdage eller 
arbejdsdage? 
 
SVAR 
Det er ikke defineret i biocidforordningen. Som følge heraf må udgangspunktet 
være kalenderdage, da dette giver forbrugeren den bedste beskyttelse. 
 
 
2. GODKENDELSESPROCEDURE

  
SPØRGSMÅL 
Hvad er forskellen mellem parallelhandel og gensidig anerkendelse? 
 
SVAR 
Gensidig anerkendelse giver en ansøger ret til at markedsføre et produkt, som 
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allerede er godkendt i en anden medlemsstat, hvorimod parallelhandel indebærer, 
at der allerede markedsføres et identisk produkt i den medlemsstat, hvor 
ansøgningen indgives (for eksempel i Danmark). 
 
SPØRGSMÅL 
Må man anvende alle stoffer som aktivstoffer? 
 
SVAR 
Aktivstoffet, som er anvendt, skal være godkendt eller være en del af EU’s 
revurderingsprogram.  
 
SPØRGSMÅL  
Er der noget man skal være særligt opmærksom på, når man skal registrere 
biocidholdige produkter? 
 
SVAR 
Alle ansøgninger til sendes via EU’s ansøgningssystem R4BP.  
 
Vær opmærksom på, at behandlede artikler ikke skal godkendes. For disse 
produkter gælder det, at de aktivstoffer, som det behandlede produkt indeholder, 
skal være godkendte, og der stilles krav om mærkning i biocidforordningens 
artikel 58, stk. 3, 4 og 6.  
 
Vær også opmærksom på kravene til klassificering og mærkning efter EU’s 
klassificeringsforordning CLP (Classification, Labelling and Packaging). 
 
Læs mere 
Læs mere om ansøgning via R4BP på biocidinfo.dk 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/biocider/
Hvordan+ans%C3%B8ger+du+biociddirektivet/Ans%C3%B8gningsskema+og+pr
ocedure/ 
 
Læs mere om CLP på Miljøstyrelsens hjemmeside 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/klassificering_emba
llering_maerkning/ 
 
SPØRGSMÅL  
Hvor lang tid kommer en gensidig anerkendelse til at tage? 
 
SVAR 
Godkendelsen tager tre måneder, hvis I indsender udkast til etiket sammen med 
ansøgningen. 
 
SPØRGSMÅL 
Hvis et produkt er godkendt i Danmark, kan der så være nationale regler i f.eks. 
Sverige, der gør at det ikke vil blive godkendt der? 
 
SVAR 
Ja 
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SPØRGSMÅL 
Er der lavere gebyrer ved gensidig anerkendelse end ved 
førstelandsgodkendelse? Og kender man rabatten? 
 
SVAR 
Gebyrerne fremgår for øjeblikket af § 48, stk. 2, nr. 5 og 7, i bekendtgørelse nr. 702 
af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler, men der er arbejde i gang med 
bekendtgørelsen, gebyrernes størrelse og det område, det enkelte gebyr dækker. 
 
Læs mere 
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen (nr.702 af 24. juni 2011) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137751 
 
SPØRGSMÅL 
Hvis et aktivstof står på bilag 1, hvorfor kan man så ikke vælge en anden 
leverandør, end den som har søgt.  
 
SVAR 
Aktivstofferne godkendes på baggrund af et såkaldt dossier med detaljerede 
oplysninger om aktivstoffets miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger og 
effektiviteten af stoffet. Fremskaffelsen af disse oplysninger koster som 
udgangspunkt betydelige økonomiske og administrative ressourcer, som den 
pågældende ansøger herefter får ”ophavsret” til i en nærmere angiven periode. En 
alternativ leverandør skal enten selv komme med fuldt dossier, bevis for retten til 
at dele data eller dokumentation for, at databeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
 
3. GRÆSEFLADER TIL ANDEN LOVGIVNING (BORDERLINE)

 
 
SPØRGSMÅL 
Vil fødevarekontaktmaterialer være dækket af både biocidforordningen og 
fødevarelovgivningen? 
 
SVAR 
EU er ved at udarbejde en vejledning på området, men det er svært at sige præcist, 
hvornår den er færdig. Vi ved dog at der bliver stillet krav om migration. 
 
Læs mere 
Liste over, hvilke EU-vejledninger, der er på vej, hvornår 
http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 
 
 
4. BEHANDLEDE ARTIKLER 

 
SPØRGSMÅL 
Skal biocider der anvendes under transport også deklareres? 
 
SVAR 
Biocidreglerne vedrørende behandlede artikler gælder ikke, hvor den eneste 
behandling, der har fundet sted, er gasning eller desinficering af lokaliteten eller 
containere, der anvendes til opbevaring eller transport, og hvor der ikke forventes 
at være rester efter en sådan behandling. Under transport gælder de regler for 
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klassificering og mærkning, som fremgår af den lovgivning, der dækker den 
pågældende transportform (vejtransport, jernbane, skibstransport og fly). 
 
SPØRGSMÅL 
Hvordan bliver reglerne for de små poser, som ligger ved eller i f.eks. sko og 
tasker for at beskytte dem under transport? 
 
SVAR 
Det afhænger af, om det er en integreret del af produktet eller separat i f.eks. en 
pose. Hvis biocidet ligger i en pose, skal det være godkendt. 
 
SPØRGSMÅL 
Hvis man importerer f.eks. havemøbler der er imprægneret, skal man så betale 
for at få aktivstoffet godkendt? 
 
SVAR 
Hvis imprægneringen er foretaget med et produkt, der påberåber sig at have 
biocidfunktion, skal aktivstoffet i produktet være godkendt, jf. artikel 58 om 
behandlede artikler. Hvis selve den imprægnerede genstand skal have en 
biocidfunktion, f.eks. afskrække myg eller andre insekter, kan der blive tale om, at 
den importerede genstand skal godkendes, det afhænger af om produktet har en 
primær biocidfunktion. 
 
Læs mere 
Biocidforordningen oversat til dansk 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DA:PDF 
 
 
5. BEKÆMPELSESMIDLER I AFLÅST SKAB, UDDANNELSE AF 
FORHANDLERE 

 
 
SPØRGSMÅL 
Dækker de nye regler om, at pesticider der sælges til private skal stå i aflåst skab, 
alle former for bekæmpelsesmidler? 
 
SVAR 
Folketinget har vedtaget en lov, som giver mulighed for at lave et selvbetjenings-
forbud ved salg af pesticider til private, men i første omgang vil reglerne kun 
omfatte visse bekæmpelsesmidler og der er endnu ikke taget stilling til hvilke. 
Inden loven udmøntes vil Miljøstyrelsen gå i dialog med relevante interessenter. 
Der vil også være krav om uddannelse af personale for at forbrugerne kan få 
rådgivning om brug af sprøjtemidler, men reglerne om uddannelse er ikke nye.  
 
Læs mere 
Læs mere om loven på Folketingets hjemmeside 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe
_og_planlaegningsudvalget/Nyheder/2013/03/L173%20kemikalieloven.aspx 
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6. AFGIFTER OG GEBYRER 

 
SPØRGSMÅL 
Gebyrer og afgifter har stor betydning for detailhandelen, da det er med til at 
bestemme prisen på produktet i sidste ende. Hvordan kommer det til at se ud 
med afgifter på biocider? 
 
SVAR 
SKAT er i gang med en ændring af reglerne om bekæmpelsesmiddelgebyrer, som 
forventes at træde i kraft 1. juli 2013. Ændringerne får også betydning for 
afgifterne på visse biocider.  
 
Læs mere 
Læs oplæg om afgifter og biocider  
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/FA0FC5B7-BFD0-4E96-950E-
552CFB252D55/0/biocider2.pptx 
 
 
7. KONTROL OG FORTOLKNING AF MARKEDSFØRING 

 
SPØRGSMÅL 
Hvem tager stilling til, om annonceringen er i orden og ikke vildledende? 
 
SVAR 
Miljøstyrelsen fortolker lovgivningen, og Kemikalieinspektionen fører tilsynet. 
 
SPØRGSMÅL  
Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til en tværministeriel gruppe, der ser på 
grænsetilfælde. Hvad går det ud på? Vil man også kigge på konkrete produkter? 
 
SVAR 
Det er et helt nyt samarbejde, som kun har haft et par indledende møder. Det er 
tanken at skabe rammer for bedre dialog mellem myndighederne. Gruppen vil 
også vurdere konkrete produkter.  
 
SPØRGSMÅL  
Hvordan sikrer man de mennesker, som arbejder med biocider, eksempelvis med 
snitblomster? 
 
SVAR 
Det er Arbejdstilsynets område. Men Miljøstyrelsen vurderer også anvendelsen af 
det biocid, der er anvendt til snitblomsterne. Ved godkendelsen af biocidproduktet 
indgår også en vurdering af den kontakt, mennesker og dyr vil kunne få med 
produktet. 
 
 
 


