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Eksempler på biocidprodukter: fra venstre bunnstoff, myggmiddel og hånddesinfeksjonsmiddel (Foto: Miljødirektoratet og J.P. Reinertsen)

Har du kontroll på dine biocider?
I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av Miljødirektoratet. Godkjenningsordningen er en følge av EUs biocidregelverk, som er implementert i den norske biocidforskriften. Den som produserer, importerer eller markedsfører et biocidprodukt har ansvar for å få produktet godkjent.
Produktet blir ulovlig å markedsføre hvis man ikke søker om godkjenning innen fristen. Alle biocidprodukter som omsettes på det norske markedet skal registreres i
Produktregisteret.
Hva er et biocidprodukt?
Et biocidprodukt inneholder ett eller flere aktive
stoffer som gjør at produktet brukes til å forstyrre, uskadeliggjøre eller på annen måte forhindre
virkninger av skadelige organismer.
Biocider deles inn i fire hovedgrupper

desinfeksjonsmidler

konserveringsmidler

bekjempingsmidler mot skadedyr

andre biocidmidler
Eksempler på produkter som ikke er biocider
Plantevernmidler, kosmetikk, legemidler, medisinsk utstyr og tilsetningsstoffer i mat omfattes
ikke av regelverk for biocider.
Aktive stoffer godkjennes på EU-/EØS-nivå
Alle aktive stoffer meldt inn i stoffvurderingsprogrammet, gjennomgår en omfattende risikovur-

dering på EU/EØS-nivå. Det avgjøres hvilke stoffer som skal godkjennes for videre bruk. Hvert
aktive stoff blir vurdert for bruk i en eller flere
produktgrupper. Stoffer som blir godkjent, føres
inn i listen over godkjente stoffer.
Biocidprodukter godkjennes på nasjonalt nivå
Alle biocidprodukter som ønskes markedsført i
Norge, skal godkjennes av Miljødirektoratet. Dette kan først gjøres etter at stoffet er godkjent i
EU, og produktet må tilhøre en av produktgruppene stoffet er godkjent for. Fra det besluttes at
et aktivt stoff skal føres opp på listen over godkjente stoffer for en eller flere produktgrupper,
går det ca. to år før det må søkes om godkjenning for alle eksisterende produkter som inneholder det aktuelle stoffet. For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff, regnes søknadsfristen etter oppføringen av det siste stoffet.
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EU-kommisjonens søknadsfrister og mer informasjon finnes på Miljødirektoratets nettsted. Produkter som ikke søkes godkjent må trekkes fra
markedet innen 6 måneder etter fristens utløp.
Biocidprodukter kan godkjennes på flere måter. De vanligste er:

Miljødirektoratet gir en førstegangsgodkjenning av biocidproduktet.


Myndighetene i et annet EU-/EØS-land
godkjenner biocidproduktet først. Deretter gir Miljødirektoratet en gjensidig godkjenning på grunnlag av vurderingen som
er gjort i det første landet. For de fleste
norske aktører er det denne godkjenningsordningen som er mest aktuell.

Hvem har ansvaret for å søke:
Virksomheter som markedsfører biocidprodukter
i Norge, har ansvar for at produktet er godkjent.
Kravet gjelder uavhengig av om man er produsent, importør eller distributør. Sørg for å få
avklart i god tid hvem som skal søke om produktgodkjenning.
Avslag på stoff- og produktsøknader
Hvis et stoff ikke blir godkjent etter EUvurderingen, må produktene som inneholder det
aktuelle stoffet normalt fjernes fra markedet
innen 12 måneder etter EU-kommisjonens bekjentgjørelse. Hvis selve stoffet er godkjent,
men søknaden om godkjenning av et biocidprodukt blir avslått, må import og produksjon opphøre innen 6 måneder.

LENKER
http://www.miljodirektoratet.no/no/
Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/
Biocider/
http://www.miljodirektoratet.no/no/
Tema/Kjemikalier/Produktregisteret/
http://www.miljodirektoratet.no/no/
Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/
Klassifisering-og-merking-av-kjemikalierCLP/
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Overgangsording eksisterende biocidprodukter
Hvis et biocidprodukts aktive stoff inngår i stoffvurderingsprogrammet og hvis vurderingen dekker den aktuelle produkttypen, er biocidproduktet inntil videre tillatt på det norske markedet. I
denne overgangsperioden, inntil stoffet godkjennes, gjelder tidligere nasjonale regler for
biocidprodukter. Biocidproduktet kan innføres,
omsettes og brukes i Norge som før, inntil risikovurderingen for det aktuelle aktive stoffet er
ferdig. Etter at stoffet er ført opp på listen over
godkjente aktive stoffer, må det søkes om produktgodkjenning innen fristen.
Biocidprodukter skal være registrert i Produktregisteret.

Alle biocidprodukter skal registreres i Produktregisteret på eget skjema.
Regelverk om klassifisering, merking av farlige kjemikaler gjelder også for biocidprodukter.
Det er kun tillatt å markedsføre biocidprodukter som inneholder aktive stoffer inkludert i EUs stoffvurderingsprogram.
Når et aktivt stoff blir godkjent i EU, må det
søkes om nasjonal godkjenning av biocidprodukter som inneholder dette stoffet innen
den aktuelle fristen.
Når et aktivt stoff ikke blir godkjent, må
eksisterende biocidprodukter som inneholder
dette stoffet trekkes fra markedet innen fristen.
Produsenter, importører og markedsførere
har plikt til å overvåke EU-status for de aktive stoffene som inngår i deres biocidprodukter og overholde frister for produktsøknader
og utfasing.
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