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Pesticider og Biocider 

Ref. VIJOH 

Den 15. september 2017 

 

Se høringsliste   

   

  

 

Høring vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om 
begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig 
bundmaling 
 

Høring 

Vedlagt er udkast til ændret bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og 

anvendelse af biocidholdig bundmaling. 

 

Baggrund og kort skitsering af ændringerne fremgår nedenfor. 

 

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til den ændrede 

bekendtgørelse senest 13. oktober 2017 på mst@mst.dk med angivelse af 

journalnummer MST-600-00055. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vivi 

Johansen, vijoh@mst.dk, 72544358,  eller Anders Skou, asj@mst.dk, 72544296.  

 

Invitation til orienteringsmøde 4. oktober 2017, kl. 14.00 

Miljøstyrelsen inviterer interesserede høringsparter til et orienteringsmøde onsdag 

den 4. oktober 2017, kl. 14.00 i Miljøstyrelsen, om ændringerne af 

bundmalingsbekendtgørelsen. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 27. 

september 2017 ved mail til lwa@mst.dk. 

 

Baggrund for ændringerne – biocidforordningen tager over 

Ved biocidholdig bundmaling forstås bundmaling, der indeholder et eller flere 

aktive stoffer, der er bestemt til at bekæmpe vækst og aflejring af bakterier, planter 

eller dyr på skibe, akvakulturudstyr eller andre konstruktioner, der anvendes i 

vand. 

 

Tilladte aktivstoffer 

Bundmalingsbekendtgørelsen har siden 1999 indeholdt forbud mod bestemte 

aktive stoffer i biocidholdig bundmaling. 

 

Biocidforordningen
1
 har imidlertid endeligt gjort op med, hvilke aktivstoffer, det 

er tilladt at anvende i bundmaling i hele EU. De tilladte aktivstoffer er nu 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.  

                                                             
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 

tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter 
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Godkendelsen af aktivstofferne efter biocidforordningen indebærer en omfattende 

risikovurdering af aktivstofferne mht. menneskers sundhed og miljø. 

 

Krav til bundmalingen 

Også selve bundmalingen skal godkendes efter biocidforordningen, før den må 

sælges og anvendes. 

 

I første omgang omfatter godkendelsespligten de bundmalinger, 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 bundmalingsprodukterne 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 disse 

bundmalinger inden for en (normalt 2-årig) frist søge om godkendelse af 

bundmalingerne, for at blive på markedet under godkendelsesprocessen.  

 

Ændringerne 

I lyset af ovenstående ændres bundmalingsbekendtgørelsen på følgende måde: 

 

Alle danske forbud mod bestemte aktivstoffer fjernes, dvs. 

 

1) Forbudet mod aktivstoffet irgarol (cybutryne, CAS-nr. 28159-98-0). 

 

Dette stof er blevet forbudt i hele EU i medfør biocidforordningen, hvor 

det blev vurderet og afvist til brug i bundmaling. 

 

2) Forbudet mod brug af bundmaling, der afgiver for store mængder kobber. 

 

Visse kobberforbindelser er godkendt til brug i bundmaling i EU efter 

biocidforordningen og bundmaling baseret på disse kobberforbindelser 

skal derfor godkendes efter biocidforordningen i fremtiden. 

 

3) Forbud, der gælder fra 1. januar 2018, mod bundmaling, der frigiver 

stoffer, der opfylder betingelserne efter CLP-forordningen
2
 for 

klassificering for miljøpåvirkninger. 

                                                             
2
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 

klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og 
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Ved godkendelsen af alle aktivstoffer efter biocidforordningen tages 

stoffernes klassificering for miljøpåvirkninger i betragtning. 

 

Anvendelsesforbudene, mærkningspligten mv. for bundmaling fortsætter og 

tydeliggøres, så det er tydeligt, at de bundmalinger, der er baseret på et eller flere 

aktivstoffer, der fortsat er under vurdering i EU til brug i bundmaling efter 

biocidforordningen, skal følge bundmalingsbekendtgørelsens regler. Det vil sige, at 

følgende regler i bundmalingsbekendtgørelsen opretholdes: 

 

4) Forbuddene i bundmalingsbekendtgørelsen mod brug af biocidholdig 

bundmaling på fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande samt 

på fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i saltvand, af 

hensyn til vandmiljøet. 

 

5) Mærkningskravene i bekendtgørelsen af bundmalingen af hensyn til 

vandmiljøet.  

 

6) Registreringspligten af bundmalinger i Arbejdstilsynets Produktregister. 

 

Bekendtgørelsens ophævelse i fremtiden 

Når alle aktivstoffer til bundmaling i løbet af et par år er godkendt i EU efter 

biocidforordningen, skal al bundmaling også godkendes efter biocidforordningen. 

Herefter vil denne bekendtgørelse kunne ophæves helt. Eventuelle forbud mod / 

vilkår for bundmalingens anvendelse på fritidsfartøjer og mærkning af 

bundmalingen vil herefter følge af den danske godkendelse ud fra 

risikovurderingen af den konkrete bundmaling. 

  

Ikrafttrædelse 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft senest den 1. januar 2018 

således at forbuddet nævnt under 3) ikke træder i kraft. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Vivi Johansen 

72 54 43 58 

vijoh@mst.dk 

                                                                                                                                                          
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 
1907/2006 og bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring 
af kemiske stoffer og produkter (stoffer og blandinger). 

  


