
 

Den här filmen handlar om biocidprodukter och vilka regler som gäller.  

Biocidprodukter kontrollerar eller oskadliggör skadliga organismer och vi behöver biocidprodukter 
för att förhindra skador på egendom eller människors eller djurs hälsa.  

Biocidprodukter räknas som bekämpningsmedel och när de används kan de medföra risker för 
människor, för djur och för vår miljö. Därför måste snart alla biocidprodukter vara godkända av oss 
på Kemikalieinspektionen innan de får användas eller säljas.  

En biocidprodukt innehåller ett eller flera verksamma ämnen. Det är de verksamma ämnena som 
verkar mot de skadliga organismerna.  

De verksamma ämnena måste vara godkända eller under utvärdering innan de får lov att användas. 
De ska vara så effektiva och riskfria som möjligt.  

Men nu ska vi prata om själva produkterna. Vad är det då som räknas som biocidprodukter?  

Ja, det kan till exempel vara ett medel mot kackerlackor eller andra insekter, eller ett myggmedel. 
Det kan också vara ett konserveringsmedel som används för att konservera andra kemiska produkter, 
eller ett desinfektionsmedel mot virus och bakterier.  

Allt som allt finns det 22 produkttyper som en biocidprodukt kan tillhöra. Vilken grupp den tillhör kan 
vara avgörande för vilka regler som gäller.  

Här ser du en lista över produkttyperna. Om du är osäker på vilken typ din produkt tillhör kan du 
pausa filmen nu för att titta närmare på listan, eller gå in på kemi.se där den här informationen också 
finns.  

Idag krävs inte godkännande för alla produkter men vi på Kemikalieinspektionen kan hjälpa dig att 
reda på hur du ser ut för just din produkt. Så här fungerar det:  

Om din biocidprodukt inte verkar på kemisk eller biologisk väg behöver du inget godkännande för 
produkten.  

Är produkten kemisk eller biologisk verkande och kraven i artikel 25 i EU:s biocidförordning är 
uppfyllda och det verksamma ämnet finns med på bilaga 1 till samma förordning, då ska du ansöka 
om ett förenklat godkännande enligt EU:s biocidförordning.  

Är alla verksamma ämnen i produkten redan godkända enligt EU:s biocidförordning då ansöker du 
om godkännande enligt den förordningen.  

Inom EU finns ett granskningsprogram för verksamma ämnen. Om de verksamma ämnena i 
produkten inte utvärderats inom detta granskningsprogram, då är produkten inte tillåten att varken 
säljas eller användas. Om de verksamma ämnena är under utvärdering i detta granskningsprogram så 
är de olika alternativ som gäller för godkännande.  

För produkttyperna 1, 3-7, 11, 13 eller 22 behöver inte din produkt godkännande än.  

För produkttyperna 8, 10 och alla från 14 till och med 21 ansöker du om godkännande enligt våra 
svenska regler.  

För produkttyperna 2, 9 eller 12 så krävs det godkännande för vissa av produkterna. Vilka dessa är 
hittar du i vår föreskriftssamling KIFS 2008:3. För de produkterna söker du också godkännande enligt 
våra svenska regler.  

Det här flödesschemat hittar du på vår webb www.kemi.se. Där kan du också hitta guider för 
ansökan - både enligt EU-regler och svenska regler och mycket annan användbar information.  

Och har du frågor är du mer än välkommen att höra av dig till oss. 

 


