Miljøstyrelsens tilskudsordning
for mindre belastende biocider
- spørgsmål og svar
september
2016

Spørgsmål og svar stillet ved informationsmøde om Miljøstyrelsens
tilskudsordning for mindre belastende biocider afholdt ved Miljøstyrelsen d. 27. september 2016.
1. Spørgsmål: Kan kun danske mikro-, små og mellemstore virksomheder søge om tilskud?
Svar: Ja – kun virksomheder med et dansk CVR-nummer
eller lignende kan få tilskud. (Med ”eller lignende” menes
momsregistrerede virksomheder - eller enkeltmandsvirksomheder, der indleverer en udvidet selvangivelse).
2. Spørgsmål: Hvordan defineres mikro-, små og mellemstore virksomheder (SMV’er)?
Svar: Miljøstyrelsen anvender EU’s definition af SMV’er.
Der henvises til EU-kommissionens henstilling af 6. maj
2003 (se bilag).
3. Spørgsmål: Hvis en virksomhed er ejet af en udenlandsk virksomhed eller på anden måde tilknyttet en
anden virksomhed – er den så stadig en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed (SMV)?
Svar: Hvis virksomheden er registreret hos ECHA som en
mikro-, lille eller mellemstor virksomhed, så er det en SMV.
Reglerne for, hvad der udgør en SMV er kort beskrevet følgende:
Virksomheden skal som udgangspunkt være uafhængig.
Hvis virksomheden kan betegnes som en tilknyttet virksomhed eller en partnervirksomhed, så skal data fra de tilknyttede/partnervirksomhederne indregnes i virksomhedens antal
beskæftige, omsætning mv. for at finde frem til, om der stadig er tale om en SMV. En særlig regnemetode anvendes –
den er beskrevet i EU-Kommissionens brugervejledning til
definitionen af SMV’er.
Med ”tilknyttet virksomhed” menes virksomheder, hvor den
ene virksomhed har bestemmende indflydelse på den anden virksomhed i medfør af aftale, i form af flertallet af
stemmerettigheder, eller i form af retten til at udnævne/afsætte ledelsen, mv.
Med ”partnervirksomheder” menes virksomheder, der ikke
er tilknyttede og hvor en (eller flere) virksomheder ejer 25 %
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eller derover af stemmerettighederne eller kapitalen af en
anden virksomhed.
4. Spørgsmål: Kan konglomerater søge om tilskud?
Svar: Traditionelt er et konglomerat en virksomhedsform
bestående af en moderkoncern, der driver minimum to eller
flere (ofte mange flere), meget forskelligartede virksomheder. Her skal man være særlig opmærksom på, om definitionen af mikro-, små og mellemstore virksomheder overhovedet er opfyldt – se svaret på spørgsmål 3.
5. Spørgsmål: Gælder reglerne om databeskyttelse for ny
dokumentation fremskaffet med støtte fra tilskudsordningen? Hvem ejer data?
Svar: Virksomheden ejer data, men efter biocidforordningens artikel 95, stk. 6, er der ikke databeskyttelse mht. adgang til dossierer om aktivstofferne på forordningens bilag I,
kategori 1-5 og 7 eller om biocidprodukter, der kun indeholder sådanne aktivstoffer.
6. Spørgsmål: Gælder støtteordningen også produktfamilier?
Svar: Ja. Der kan søges om tilskud til udgifter til ansøgninger vedrørende både enkeltstående produkter og produktfamilier.
7. Spørgsmål: Kan der søges tilskud til udgifter en virksomhed allerede har afholdt, fordi virksomheden var ved
at forberede – eller allerede havde indsendt – en ansøgning
om godkendelse af et produkt / aktivstof før tilskudsordningen blev offentliggjort?
Svar: Miljøstyrelsen må ikke give tilskud til udgifter, der er
afholdt, før Miljøstyrelsen gav tilsagn om tilskud.
8. Spørgsmål: Kan der søges om tilskud til udgifter til ansøgning om godkendelse af et produkt, der allerede er
fremstillet og sælges uden for EU, men som pt. ikke er
godkendt til EU-markedet?
Svar: Der kan godt søges tilskud til udgifter til en ansøgning
for at få et produkt godkendt, der skal importeres fra et ikke
EU-marked, hvor det allerede sælges. Der ydes tilskud til
den dokumentation, der mangler, for at få produktet godkendt til EU-markedet.
Dog ydes der ikke tilskud til køb af allerede eksisterende
dokumentation, som f.eks. køb af et Letter of Access (dataadgang).
9. Spørgsmål: Indgår det i vurderingen af budgettet, om
der er indhentet tilbud fra rådgivere? Er det et krav?
Svar: Indhentning af tilbud fra rådgivere er ikke et krav til
ansøgninger til denne støtteordning. Dog vil indhentning af
tilbud kunne styrke en ansøgning ved at hjælpe med at
præcisere omfanget af udgifter forbundet med aktivstof- eller produktgodkendelsen.
10. Spørgsmål: Er der nogen prioriteringskriterier i tilfælde
af, at der skal prioriteres mellem ansøgninger?
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Svar: Vurderingsrammerne, der fremgår af dokumentet med
de uddybende oplysninger om tilskudsordningen på hjemmesiden, fungerer som prioriteringskriterier for ansøgningerne. Der er afsat 2 millioner kr. til støtteordningen, da det
er vurderet at det vil være tilstrækkeligt ift. det forventede
antal ansøgninger og omfanget af udgifter forbundet med
aktivstof- eller produktgodkendelser.
11. Spørgsmål: Kan man søge om tilskud til udgifter til både et aktivstof og et produkt i samme ansøgning?
Svar: Nej. Et biocidprodukt, der søges godkendt under den
forenklede procedure, skal indeholde et godkendt aktivstof
(jf. biocidforordningens artikel 25). Derfor kan der ikke søges om tilskud til udgifter til godkendelse af et biocidprodukt,
der indeholder et ikke-godkendt aktivstof. Et aktivstof skal
være godkendt, før det kan anvendes i et produkt.
12. Spørgsmål: Kan man søge om tilskud til ansøgningen,
og herefter søge produktet godkendt i et andet EUmedlemsland (fordi gebyrerne for produktgodkendelsen
f.eks. er lavere der), for derefter at meddele tilgængeliggørelse i Danmark?
Svar: Nej. Tilskud gives kun til udgifter til ansøgninger om
produktgodkendelse med Miljøstyrelsen som evaluerende
myndighed. Tilskudsordningen er etableret for at få flere
mindre belastende produkter godkendt til det danske marked.
13. Spørgsmål: Kan man søge om at få aktivstoffet godkendt i et andet EU-land, efter at man har fået tilskud til
ansøgningen.
Svar: For så vidt angår ansøgningerne om aktivstoffer er
det vigtigste, at der kommer flere aktivstoffer på bilag I. Ansøgning om godkendelse af et aktivstof kunne derfor i princippet godt ske til et andet EU-land, efter at ansøger havde
fået tilskud til udgifterne til at udarbejde ansøgningen.
Bemærk, at der ikke gives tilskud til gebyret for godkendelse
af aktivstoffer – heller ikke til mikrovirksomheder.
14. Spørgsmål: Er tildelingen af tilskud afhængig af om ansøgningen bliver godkendt?
Svar: Nej. Tilskuddet er et tilskud til udgifterne ved at udarbejde ansøgningen.
Miljøstyrelsen forventer selvfølgelig, at der kommer ansøgninger om godkendelse af produkter og aktivstoffer efterfølgende som følge af tilskudsordningen.
Bemærk, at virksomheder, der har fået tilsagn om tilskud,
skal inden en vis bestemt frist (fastsat af Miljøstyrelsen),
meddele om tilsagnet vil blive udnyttet. Tilsagnet bortfalder,
hvis Miljøstyrelsen inden denne frist ikke har modtaget
meddelelse om at udnytte tilsagnet.
15. Spørgsmål: Er der begrænsninger for hvor evt. tests
kan blive udført?
Svar: Der er ingen geografiske grænser for, hvor tests kan
blive udført. Men testene skal udføres i GLP-certificerede
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laboratorier og skal være i overensstemmelse med ECHA’s
guidance dokumenter.
16. Spørgsmål: Citronolie (flere navne, flere CAS-numre) er
mistænkt for at være hudsensibiliserende. Vil produkter
med citronolie blive fravalgt i vurderingen af ansøgninger til tilskudsordningen?
Svar: Nej. Men, i henhold til artikel 25 i biocidforordningen
må et biocidprodukt, der ønskes godkendt under den forenklede procedure, kun indeholde aktivstoffer, der er optaget på bilag I. Hvis man ønsker at anvende citronolie som
aktivstof i et produkt, skal man derfor først søge om godkendelse af citronolie som aktivstof.
Hvis citronolie anvendes som hjælpestof, skal man stadig
være opmærksom på den mulige hudsensibiliserende effekt. Hvis det er relevant i forhold til den tiltænkte brug og
håndtering af produktet, skal der i ansøgningen om godkendelse af et biocidprodukt under den forenklede procedure,
indgå en vurdering af, om det er nødvendigt at anvende
personlige værnemidler. Dette bør indgå som en overvejelse i ansøgningen til tilskudsordningen.
OBS: Citronolie er en æterisk olie, der ofte har en kompleks
kemisk sammensætning. Det er således koncentrationen af
de enkelte bestanddele, der kan være afgørende for om citronolie har en hudsensibiliserende effekt.
17. Spørgsmål: Mælkesyre står både på bilag I og bilag II.
Hvilken skal jeg vælge?
Svar: Mælkesyre (L-(+)-lactic acid) på bilag II har CAS nr.:
201-196-2, og mælkesyre på bilag I har CAS nr.: 50-21-5.
Det er udelukkende mælkesyre med sidstnævnte CAS nr.,
som kan anvendes i produkter godkendt under den forenklede procedure.
18. Spørgsmål: Foretrækkes tiltrækningsmidler frem for afskrækningsmidler (som f.eks. lavendelolie)?
Svar: Miljøstyrelsen har ingen præference for hverken afskræknings- eller tiltrækningsmidler. Det afgørende for, om
et aktivstof eller et produkt kan godkendes, er at det opfylder kriterierne i henholdsvis biocidforordningens artikel 28
eller artikel 25. I en ansøgning til tilskudsordningen skal der
derfor være en overvejelse af, om aktivstoffet eller produktet
opfylder disse krav.
19. Spørgsmål: Vil der komme en ny ansøgningsrunde i
2017?
Svar: Nej. Tilskudsordningen er finansieret med 2 millioner i
alt i 2016 under kemikalieindsatsen 2014-2017. En eventuel
fremtidig ny ansøgningsrunde vil være afhængig af, at der
er politisk opbakning til en fortsat støtteordning.
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