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Høring af udkast til ny bekendtgørelse om begrænsning af im-
port, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bundma-
lingsbekendtgørelsen)

Miljøstyrelsen sendte den 15. september 2017 udkast til ny bundmalingsbekendtgørelse i høring. Hø-
ringsfristen var den 13. oktober 2017. 

Den 4. oktober 2017 afholdt Miljøstyrelsen et informationsmøde om udkastet til bekendtgørelse og om 
den fremtidige regulering af biocidholdig bundmaling. Den 6. oktober 2017 udsendte styrelsen en e-
mail til deltagerne i informationsmødet med en opsummering fra mødet med links til internetsider 
m.v. af interesse for ansøgere og brugere.

Følgende interesseorganisationer m.v. har svaret på høringen eller stillet spørgsmål i forbindelse med 
informationsmødet (med fed skrift er fremhævet de organisationer, som har haft bemærkninger eller 
stillet spørgsmål):

CO-industri
Danmarks Farve- og Limindustri
Dansk Akvakultur
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Sejlunion
Danske Maritime
Danske Rederier
Danske Vandværker
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark
Søfartens Ledere

Nedenfor gennemgår og kommenterer Miljøstyrelsen de indkomne bemærkninger og spørgsmål.

CO-industri skriver i sit svar af 6. oktober 2017, at § 5, stk. 2, bør udgå. 

CO-industri finder det ikke rimeligt at knytte en udtagelsesbestemmelse op på en havneoversigt fra 
forsikringsbranchen, og under alle forhold savner CO-industri en begrundelse for bestemmelsen.

Miljøstyrelsens bemærkninger
A- og B-havne er indrettet som egentlige havne, hvor det ikke er praktisk muligt at trække en båd op af 
vandet efter hver enkelt brug. I øvrige havne vil forholdene normal muliggøre ophaling efter hver brug, 
og der er det så ikke nødvendigt at bruge bundmaling. Derfor finder Miljøstyrelsen, at henvisningen til 
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forsikringsbranchens havneoversigt, som i øvrigt er videreført fra den første bundmalingsbekendtgø-
relse, er en enkel måde at begrænse brugen af bundmaling til småbåde. 

Danmarks Farve- og Limindustri har med e-mail af 10. oktober 2017 spurgt Miljøstyrelsen, om 
bundmalingsbekendtgørelsen vil blive ophævet, når alle aktivstoffer og biocidholdige produkter er ble-
vet godkendt efter biocidforordningen. 

Med e-mail af 11. oktober 2017 har Miljøstyrelsen bekræftet dette.

Dansk Sejlunion (DS) har med brev af 13. oktober 2017 udtrykt tilfredshed med udkastet til ny be-
kendtgørelse, som bringer de danske regler tættere på biocidforordningens. DS finder, at den nye be-
kendtgørelse vil sikre en god overgang fra bekendtgørelse fil forordning.

DS opfordrer tillige til fortsat samarbejde om at sikre miljørigtig håndtering af bundmaling i alle sta-
dier i form af oplysning til sejlerne m.v.

Miljøstyrelsens bemærkninger
Miljøstyrelsen vil hermed kvittere for det hidtidige gode samarbejde. Styrelsen er meget interesseret i 
at sikre en god og miljøvenlig håndtering af bundmaling og vil meget gerne gøre brug af dette tilbud til 
fremtidige initiativer.

Danske Maritime hilser med e-mail af 10. oktober 2017 de foreslåede ændringer velkommen og ser 
forslaget som en positiv forenkling af den eksisterende bundmalingsbekendtgørelse.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har med e-mail af 13. oktober 2017 opfordret 
Miljøstyrelsen til at inddrage foreningen i arbejdet med udarbejdelsen af de anvisninger for påføring 
og fjernelse af bundmaling, som skal fremgå af produkter m.m. FLID forventer, at disse anvisninger vil 
få konsekvenser for praksis både på havnene og hos sejlerne.   

Miljøstyrelsens bemærkninger
Miljøstyrelsen vil meget gerne gøre brug af den viden, FLID har opbygget. Det er vigtigt for styrelsen at 
forsøge at forene en enkel brug af biocidholdige produkter med en så bæredygtig anvendelse som mu-
ligt. Dette er ikke altid en let opgave på grund af egenskaberne ved de biocidholdige produkter, og der-
for er brugernes praktiske viden og indhøstede erfaringer af væsentlig betydning.


	7231171

