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Biocidforskriften 

 Hyppige oppdatering  
(Godkjente stoffer, utfyllende regelverk, veiledninger)  

 Ca 110 produkter godkjent i Norge (65 rottemidler og 10 
innsektsmidler)- ca 2000 skal godkjennes! 

 Eksisterende produkter lovlig på markedet og i bruk så lenge 
stoffene er under vurdering eller produktsøknader under behandling 

 Fleste produktgodkjenninger i Norge skjer ved gjensidig godkjenning 

 

Husk:  

 Det må søkes produktgodkjenning/gjensidig godkjenning i Norge når 
de aktive stoffene er ferdig vurdert og godkjent dersom de fortsatt 
skal kunne benyttes 

 Utfasing (omsetning og bruk) av «gamle» produkter (etiketter) og 
produkter det ikke er søkt godkjenning for 

 

 

 



Er alle stoffer nå godkjent i EU? 

Stoffvurderingsprogrammet i EU 
• 170 stoffer godkjent 

• Ca 35 stoffer i insektmidler er ferdig vurdert eller i 
sluttfasen av vurderingen og vel 25 er fortsatt under 
vurdering 

• De fleste innsektsmidler skal være i beslutningsfasen innen 
utgangen av 2016 

 

 

 



Revurdering i EU av rottemidlene 
(antikoagulantene) 

 Revurdering av stoffene startet i 2015 

 Første utkast til rapporter mars 2016 

 Forventet første diskusjon i biocidkomiteen juni 2016 

 Diskusjon om risikoreduserende tiltak på EU/nasjonalt nivå (bla 

restriksjoner i forhold til brukergrupper) 

 Resistens problematikk og strategi i flere land – hva med Norge? 

 Primær og sekundær forgiftning av dyr bekymrer  - funnet i alle land 

der det er undersøkt 

 Konsekvens av mulig klassifisering av produktene som 

reproduksjonsskadelig? 

 Fornyelse av produktgodkjenning innen 2018 

 

 

 



Tilsyn biocidforskriften 

 Importører og produsenter 

Forhandlere – butikker 

Nettsalg 

Sluttbrukere 

Tilsyn i forhold til flere regelverk (klass-merking, REACH, 

datablad og biocider) 

Tilsynsaksjon rottemidler høsten 2016 

- Alle «gamle» produkter skal være ute av salg og bruk! 



Hvor finne mer informasjon? 

Miljødirektoratets hjemmesider for biocider. 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Biocider/  

• Vår egen Help Desk kontakt: biocides@miljodir.no  

ECHAs side. 
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation  

• ECHA-Help desk http://echa.europa.eu/support/helpdesks 

  EU kommisjonens hjemmeside. 
http://ec.europa.eu/health/biocides/policy/  
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