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TAKemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och

andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen
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Biocidprodukter ska vara godkända
Biocidprodukter och deras användning kan medföra 
risker för människor, djur och miljön. För att säkerställa 
en hög skyddsnivå finns särskilda bestämmelser för 
biocidprodukter. Idag måste många biocidprodukter 
vara godkända innan de får säljas eller användas i 
Sverige. 

Vad är en biocidprodukt?
Biocidprodukter används för att skydda människor, 

husdjur och annan egendom mot skadedjur eller 

mikroorganismer. Det kan vara desinfektionsmedel, 

båtbottenfärger, träskyddsmedel, medel mot råttor 

och insektsmedel. Biocidprodukter räknas, precis som 

växtskyddsmedel, till bekämpningsmedel.

Varor behandlade med biocidprodukter kan vara 

saker som träningskläder som ska vara luktfria eller 

tryckimpregnerat virke som ska stå emot väder och 

vind. Biocidbehandlade varor kräver inget godkän-

nande men omfattas av andra regler.

Vad är ett verksamt ämne?
En biocidprodukt innehåller ett eller flera så kallade 

verksamma ämnen. Det är ämnen som ger produkter de 

önskade biocidegenskaperna. Ett verksamt ämne kan 

vara till exempel etanol som ingår i ett desinfektions-

medel eller bromadiolon i en produkt mot råttor. Ett 

verksamt ämne är ofta ett ämne som dödar målorga-

nismen, men det kan också vara ett avskräckande eller 

tilldragande ämne.

En produkt som enbart verkar fysiskt eller meka-

niskt räknas inte som en biocidprodukt. Ett exempel på 

en sådan produkt är en traditionell råttfälla.

De verksamma ämnena för biocidprodukterna 

utvärderas i EU:s så kallade granskningsprogram. EU 

beslutar också om eventuellt godkännade av ett ämne.

Vad är produkttyper?
Biocidprodukter delas in i 22 så kallade produkttyper. 

Denna indelning ska motsvara det användningsområde 

som produkten är tänkt att användas för. Produkttyper 

är ett centralt begrepp inom biocidlagstiftningen, bland 

annat eftersom man på EU-nivå utvärderar verksamma 

ämnen för användning utifrån vilken produkttyp de 

tillhör. Exempel på produkttyper är produkttyp 1 (PT 

1) som är desinfektionsmedel för mänsklig hud samt 

produkttyp 8 (PT 8) som är träskyddsmedel.

Verksamma ämnen ska också vara godkända
Reglerna för biocider säger att både biocidprodukten 

och det verksamma ämnet som finns i produkten måste 

vara godkända.

I EU-utvärderingen granskas ämnenas hälso- och 

miljörisker. Efter utvärderingen av ett ämne fattas 

beslut om godkännande, eller förbud av ämnet. Ut-

värderingar och beslut gäller för ämnen och ämnenas 

användning i biocidprodukter samt deras produkttyper.

Om en biocidprodukt innehåller verksamma ämnen 

som är godkända i EU för en viss produkttyp måste en 

ansökan om godkännande för biocidprodukten lämnas in. 

Desinfektionsmedel är en vanlig biocidprodukt.
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På EU-nivå har man ännu inte hunnit utvärdera och be-

sluta om godkännande eller förbud för alla verksamma 

ämnen. Så länge ett verksamt ämne utvärderas gäller 

övergångsbestämmelser för de biocidprodukter som 

innehåller ett sådant verksamt ämne. Särkilda natio-

nella krav kan gälla för sådana biocidprodukter.

Ansökan om godkännande av biocidprodukter
Många biocidprodukter måste vara godkända för att få 

säljas eller användas. Olika regelverk gäller beroende 

på vilket eller vilka verksamma ämnen som ingår i 

biocidprodukten.

Ett godkännande av en biocidprodukt innebär att 

innehavaren av produktgodkännandet har kunnat visa 

att produkten är säker för människors hälsa och miljön 

vid den avsedda användningen och att produkten är 

effektiv mot målorganismen. 

I Sverige krävs godkännande för vissa av de bio-

cidprodukter som innehåller verksamma ämnen som 

fortfarande utvärderas på EU-nivå. Vissa produkttyper 

är dock undantagna från detta krav. Då får de produk-

terna fortsätta säljas och användas i Sverige utan att 

vara godkända. 

Produkter som varit undantagna krav på godkän-
nande måste sedan också vara godkända när det 
verksamma ämnet är godkänt av EU. Detta gäller 
till exempel många desinfektionsmedel och konser-
veringsmedel. För samtliga biocidprodukter gäller 
att de verksamma ämnena måste finnas med i EU:s 
granskningsprogram eller redan vara godkända 
inom EU för rätt produkttyp. Finns de verksamma 
ämnena inte med i granskningsprogrammet får 
de produkter som innehåller dessa ämnen varken 
säljas eller användas.

Det finns möjlighet att få en biocidprodukt godkänd i 

ett enskilt medlemsland och i vissa fall i hela EU. 

När man ansöker om godkännande för verksamma 

ämnen och för biocidprodukter så ska man betala en 

avgift. Storleken på denna beror på vad det handlar om 

för produkt och vad man ansöker om.

Har man en godkänd biocidprodukt ska man betala 

en årsavgift till Kemikalieinspektionen för att få ha 

kvar sin produkt på den svenska marknaden.

När produkten är godkänd
Ett godkännande är alltid tidsbegränsat och för att få 

fortsätta att sälja och använda en biocidprodukt efter 

att ett godkännande löpt ut krävs beslut om fortsatt 

godkännande. Det finns regler för när en produkt ska 

fasas ut från försäljning och användning efter att ett 

godkännande löpt ut.

Ett företag som innehar ett godkännande kan på 

eget initiativ meddela att godkännandet ska upphöra. 

Ibland upphävs ett godkännande av en biocidprodukt 

för att en riskbedömning har visat på oacceptabla 

hälso- och miljörisker.

Behörighetsklasser och villkor 
Godkända biocidprodukter delas in i behörighets-

klasser med tanke på de risker som kan uppstå när 

de hanteras. Behörighetsklassen visar vem som får 

använda produkten och ställer olika kunskapskrav på 

användaren.

• Klass 1: Produkt som får användas endast 

för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt 

tillstånd.

• Klass 2: Produkt som får användas endast för 

yrkesmässigt bruk.

• Klass 3: Produkt som får användas av var och en.

I ett beslut om godkännande ingår ofta ytterligare spe-

ciella villkor för hur produkten ska och får användas.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns bekämp-

ningsmedelsregistret som är en databas med bekämp-

ningsmedel. Bekämpningsmedelsregistret innehåller 

bland annat uppgifter om vilka biocidprodukter som är, 

eller tidigare varit, godkända i Sverige. Där finns även 

uppgifter om de villkor som gäller för godkännandet, 

exempelvis användningsområde och behörighetsklass. I 
detta register finns även växtskyddsmedel.

Regler för biocidprodukter

• Förordning (EU) nr 528/2012 om biocidpro-
dukter

• Förordning (EU) 1062/2014 om gransknings-
programmet

• Miljöbalken (1998:808)
• Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 

2017:7) kemiska produkter och biotekniska 
organismer

• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2008:3) om bekämpningsmedel
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Tillgång till dokumentation
Om du vill sälja eller på annat sätt överlåta en biocid-
produkt måste du kunna visa att du eller någon i din 
leverantörskedja har tillgång till dokumentation om 
det/de verksamma ämnet/ämnena i produkten. Detta 
gäller oavsett om din produkt måste vara godkänd eller 
inte. En biocidprodukt får inte säljas eller överlåtas om 
produkten innehåller ett verksamt ämne där leveran-
tören av detta ämne inte finns med på den så kallade 
artikel 95-listan.

På den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) 
webbplats finns hela artikel 95-listan med företag, sor-
terade efter produkttyp och verksamma ämnen. 

Märkning
Alla biocidprodukter, även de som det idag inte krävs 
godkännande för, ska vara märkta enligt särskilda 
regler för märkning av biocidprodukter. Godkända 
produkter ska bland annat alltid ha information på 
förpackningen om ingående verksamma ämnen, pro-
duktens registreringsnummer och något  som visar vem 
som får använda dem.

I Sverige ska denna märkning vara på svenska. Bio-

cidprodukter omfattas dessutom av samma regler för 

klassificering och märkning som gäller för märkning av 

andra kemiska produkter.

Artikel 95-listan

Artikel 95-listan är en förteckning som visar 

vilka företag som har lämnat in dokumentation 

eller tillstånd om tillgång till inlämnad doku-

mentation för verksamma ämnen. Listan finns 

tillgänglig på Europeiska kemikaliemyndigheten 

Echas webbplats. Företagsnamnen är listade för 

verksamt ämne i kombination med en eller flera 

produkttyper

Sanering av vägglöss innebär att man använder biocidprodukter. (Foto: Wavebreak Media LTD)
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Produkttyperna i EU:s biocidförordning

Produktgrupp Produkttyp

Desinfektionsmedel 1 Desinfektionsmedel för mänsklig hygien

2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

3 Desinfektionsmedel för veterinärhygien

4 Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

5 Desinfektionsmedel för dricksvatten

Konserveringsmedel 6 Konserveringsmedel för produkter under lagring

7 Konserveringsmedel för ytbeläggningar

8 Träskyddsmedel

9 Konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material

10 Konserveringsmedel för byggnadsmaterial

11 Skyddsmedel för kylvattens- och processystem

12 Slembekämpningsmedel

13 Konserveringsmedel för vätskor som används vid bearbetning eller skärning

Bekämpning av skadedjur 14 Medel främst för bekämpning av råttor och möss, men även för vissa andra gnagare

15 Fågelbekämpningsmedel

16 Medel mot mollusker, maskar och andra ryggradslösa djur

17 Fiskbekämpningsmedel

18 Medel mot insekter, spindeldjur och andra leddjur

19 Avskräckande och tilldragande medel

20 Medel mot övriga skadedjur

Övriga biocidprodukter 21 Antifoulingprodukter

22 Balsamerings- och konserveringsvätskor

Produkttyper för biocidprodukter
För att kunna göra lämpliga bedömningar av exponering 

och risker för hälsa och miljö till följd av användning 

av biocider har man inom EU definierat ett antal olika 

produkttyper för biocidprodukter. Bedömningen kan 

därmed anpassas till det avsedda användningsområdet 

för varje biocidprodukt. Enligt EU:s biocidförordning 

finns det 22 produkttyper för biocidprodukter.


