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Kommentering af Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for antifoulingprodukter 

 

Vedlagt er udkast til Vejledning – Vurdering og godkendelse af antifoulingprodukter. 
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Baggrund  

Biocidholdig bundmaling forhindrer begroning, via biologiske eller kemiske egenskaber, på overflader, som 

hovedsageligt befinder sig under vand. Begroning på overflader under vand vil typisk være alger, muslinger og andre 

smådyr, også kaldet foulingorganismer. Begroninger på et skib kan påvirke fartøjets evne til at manøvrere i vandet 

og potentielt medføre et højere brændstofforbrug, sammenlignet med en ikke-begroet overflade. Når indholdet af 

biocid frigives fra den behandlede overflade, kan andre vandlevende organismer påvirkes uhensigtsmæssigt.  

 

EU har på baggrund af biocidforordningen vurderet, hvilke aktivstoffer, det skal være tilladt at anvende i 

antifoulingprodukter i hele EU. De tilladte aktivstoffer er de aktivstoffer, der allerede er godkendt i EU efter 

biocidforordningen – eller som er under vurdering med henblik på at blive godkendt i EU – til brug i bundmaling og 

øvrige antifoulingprodukter. Godkendelsen af aktivstofferne efter biocidforordningen indebærer en omfattende 

risikovurdering af aktivstofferne mht. menneskers sundhed og miljø. 

 

Selve produktet skal godkendes efter biocidforordningen, før det må sælges og anvendes. I første omgang omfatter 

godkendelsespligten de bundmalinger og øvrige antifoulingprodukter, der indeholder de godkendte aktivstoffer. 

Denne produktgodkendelse indebærer en omfattende risikovurdering af produkterne og bedre mulighed for at 

fastsætte begrænsninger i påføring og afrensning samt anden håndtering af produkterne på land for at beskytte 

både miljø og sundhed. Derudover kræver forordningen, at det samlede produkt vurderes, dvs. at der tages højde 

for kombinationseffekter ved flere aktivstoffer, ligesom andre problematiske indholdsstoffer kommer under 

vurdering. De bundmalinger, der indeholder aktivstoffer, der fortsat er under vurdering med henblik på at blive 

godkendt, skal fortsat følge de enkelte EU-landes nationale regler for bundmaling. I Danmark er det 

bundmalingsbekendtgørelsen. Dette er i overensstemmelse med overgangsreglerne i biocidforordningens artikel 89. 

 

Når aktivstofferne er blevet godkendt, skal også producenter og importører af antifoulingprodukter inden for en 

(normalt 2-årig) frist søge om godkendelse af produkterne, for at blive på markedet under godkendelsesprocessen. 

Godkendelserne af de kobberbaserede aktivstoffer træder i kraft per 1. januar 2018. 

 

Vejledningen beskriver rammer og principper for en risikovurdering, med henblik på godkendelse af biocidholdige 

bundmaling og andre antifoulingprodukter til det danske marked. Vejledningen giver også et overblik over, hvor 

bundmalingsbekendtgørelsen fortsat er gældende i forhold til biocidforordningen. Vejledningen henvender sig til 

primært til godkendelsesansøgere. Professionelle og private brugere vil også kunne finde information om 

anvendelse af produkterne. 

 

Miljøstyrelsen inviterer interessenter til at kommentere udkastet og skal anmode om eventuelle bemærkninger 

senest den 17. januar 2018 til mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-679-00436. 
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