
 

Spørgsmål og svar om biocidforordningen 
Temamøde for professionelle bruger af biocider 20. marts 
2013 

Miljøstyrelsen inviterede den 20. marts 2013 professionelle brugere 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. Midler til alge- og tagrens 
2. Sagsbehandlingstider 
 
 
1. MIDLER TIL ALGE- OG TAGRENS 

 
SPØRGSMÅL 
Overskriften for mødet hedder fra kompliceret lovgivning til nem praksis, men 
hvor er det nemme henne? Hvis man ikke forstår lovgivningen, så vil 
lovgivningen blive brudt. Vi vil egentlig bare gerne vide; hvad man må bruge og 
hvad man ikke må bruge? 
 
SVAR 
For øjeblikket er der godkendt ét middel til algefjerning. Ingen andre midler på 
bruges. Som udgangspunkt må man på biocidområdet kun bruge godkendte 
produkter.  
 
Indtil alle eksisterende aktivstoffer er blevet godkendt, kan biocidprodukter 
bruges, hvis de indeholder et aktivstof, som er under vurdering i den produkttype, 
som er aktuel for det, produktet skal bruges til, for eksempel algefjerning. Hvis der 
findes en godkendelsesordning i den pågældende medlemsstat, skal produktet 
være godkendt. Det er tilfældet for midler, som bruges til at fjerne alger. 
 
Læs mere  
Faktaark om algefjerning: 
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/2B9566A0-13CF-4544-A6C0-
7E2661BCD54D/0/professionelfaktaalger.pdf. 
 
SPØRGSMÅL 
Hvorfor må produkter, som er stort set identiske med ikke-godkendte midler, der 
ønskes anvendt til tagrensning, bruges til desinfektion på hospitaler? Må man 
godt bruge produkterne, hvis man desinficerer taget? 
 
SVAR 
Ja, men ikke hvis man fjerner alger. Midlerne må godt bruges til én anvendelse, 
men ikke nødvendigvis til en anden anvendelse, fordi vurderingen efter 
biocidreglerne omfatter en række produkttyper, hvor EU og Miljøstyrelsen tager 
stilling til både virkningerne på sundhed og miljø samt aktivstoffets og 
biocidproduktets effektivitet ved den pågældende brug. Denne vurdering kan falde 
forskelligt ud for anvendelse indendørs og udendørs og i forskellige miljøer. 
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På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se, hvilke midler der er godkendt til 
algebekæmpelse. Ingen andre midler må anvendes.  
 
På et tidspunkt vil både algemidler og desinfektionsmidler være omfattet af 
godkendelsesreglerne, og så vil der være taget stilling til forholdet mellem 
koncentrationen af aktivstof og den konkrete brug. 
 
Læs mere 
Tjek godkendte algemidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+god
kendt+bek%C3%A6mpelsesmiddel/ 
 
SPØRGSMÅL 
Det handler om at have produkter til rådighed, som virker. Det produkt, der pt. 
er lovligt, er ikke effektivt. Der kommer hvide skjolder på tagrenderne, og det 
misfarver. Taget bliver fedtet og kan ikke males bagefter.  Der skal være 10 % 
tilbage på taget, for at midlet er effektivt. Med det godkendte middel er man nødt 
til at bruge meget mere, og der udledes dermed fire gange så meget til naturen. 
Hvad gør man ved den situation? 
 
SVAR 
Når Miljøstyrelsen giver en godkendelse, ser vi også på effektiviteten. Men vi har 
måske ikke tilstrækkelig teknisk viden til at opdage, at et produkt har utilsigtede 
virkninger. Leverandørerne må søge om godkendelse af deres produkter, så der 
kan komme flere produkter på markedet at vælge imellem. 
 
SPØRGSMÅL 
Hvad gør man, hvis der ikke længere er brugbare algemidler på markedet?  
 
SVAR 
Leverandørerne må søge om godkendelse af deres produkter. Der er lige nu kun ét 
godkendt produkt på markedet, men Miljøstyrelsen er ved at behandle en 
ansøgning om et andet algemiddel. Vi anbefaler, at de professionelle brugere selv 
tager kontakt til leverandørerne og får dem til at søge om godkendelse af nye 
produkter.  
 
SPØRGSMÅL 
Hvorfor er de produkter, som de private køber ikke reguleret? 
 
SVAR 
Produkter til privat brug skal være godkendt efter samme regler som produkter til 
professionelt brug, men det er ikke nødvendigvis det samme som at sige, at private 
kan købe produkter til professionelt brug. Hvis en privat bruger et biocidprodukt, 
der ikke er godkendt til anvendelsen, overtræder den pågældende de fastsatte 
regler, og der kan blive tale om straf.  
 
Kemikalieinspektionen har valgt at føre tilsyn med produkter til private på de 
steder, hvor de sælges, og indsatsen over for private består først og fremmest i 
information og oplysning.  
 
SPØRGSMÅL 
Hvis man bruger det godkendte produkt til algerensning, og f. eks. behandler 100 
tage og lukker det ud i åen, ville man så blive straffet? 
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SVAR 
Produkter til algerensning er farlige for vandmiljøet, og det fremgår af 
brugsanvisningen for det godkendte produkt til professionelt brug, at væske skal 
opsamles. Det kan derfor medføre straf og erstatningsansvar at udlede produktet 
til vandmiljøet. 
 
 
1. SAGSBEHANDLINGSTIDER 

 
SPØRGSMÅL 
Hvor lang tid har det taget at få de 100 aktivstoffer godkendt, som i dag er 
godkendt af EU? 
 
SVAR 
Det har taget fra 2004 og frem til nu. Men den nye biocidforordning er netop 
blevet gennemført for at speede processen op og effektivisere. 
 
SPØRGSMÅL 
Vi er nervøse for, at godkendelsesprocedurerne trækker ud. Får man en mail 
omkring det estimerede tidsforbrug, eller får man en mail som bekræfter, at 
Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen?  
 
SVAR 
Ja, man modtager kvittering fra Miljøstyrelsen for at godkendelsesansøgningen er 
modtaget, men alle sagsbehandlingstider afhænger af, at ansøger leverer alle de 
oplysninger, Miljøstyrelsen har brug for til sin sagsbehandling.  
 
Læs mere 
Nuværende sagsbehandlingstider kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
http://www.mst.dk/Presse/Presseservice/FaktaNoegletal/Sagsbehandlingstider/ 
 
Sagsbehandlingstider ifølge biocidforordningen 
Der er information om sagsbehandlingstider i følgende paragraffer: 7,8,10,12,13-
15,17,26,27,29-30,31,33-38,43-46,48,52-56, 58,63,82,89,93-94 
Se biocidforordningen: http://eur 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DA:PDF 
 
SPØRGSMÅL 
Sagsbehandlingstiden hos Miljøstyrelsen er et problem. Den virker til at være 
længere end et produkts levetid.  Hvor lang er jeres sagsbehandlingstid i forhold 
til at få godkendt produkter?  
 
SVAR 
Der er ikke ét svar og ikke én frist for ansøgningen. Det kommer helt an på, hvad 
man søger om. Sagsbehandlingstiden er to år under biocidforordningen, hvis 
Danmark søges som førsteland. 
 
SPØRGSMÅL 
Hvis produkterne er godkendte nu, hvad sker der så efter 1. september, hvor 
forordningen træder i kraft? 
 
SVAR 
Når et aktivstof er godkendt, har man ifølge biocidforordningen to år til at få lavet 
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sin produktansøgning, regnet fra det tidspunkt, hvor godkendelsen af aktivstoffet 
bliver offentliggjort. Herefter har godkendelsesmyndigheden 2 år til at behandle 
ansøgningen. Produktet må fortsat markedsføres i hele perioden. 
 
SPØRGSMÅL 
I listen over de godkendte gnavermidler kan man ikke se, om produktet er 
godkendt under biociddirektivet eller den nationale godkendelsesordning. Det er 
svært at gennemskue. Kan man ikke gøre noget ved det? 
 
SVAR 
På etiketten står der ”BPD-registreringsnummer”, hvis produktet er godkendt efter 
biociddirektivets regler.  I højre side af titelfeltet står der således 
BPD/MA/registreringsnummer. Hvis produktet er godkendt under den nationale 
ordning indleder bogstaverne ”BPD” ikke registreringsnummeret. Etiketten kan 
normalt læses på Miljøstyrelsens liste over godkendte bekæmpelsesmidler.  
 
Læs mere 
Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+god
kendt+bek%C3%A6mpelsesmiddel/ 
  
 


