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PM om ändringsföreskrift KIFS 2016:2 samt information 

om utfasningstider för vissa biocidprodukter  

Sammanfattning  

KIFS 2016:2 utgör ändringsföreskrifter till Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2014:6. 

Ändringsföreskrifterna 2016:2 syftar till att genomföra följande ändringar:  

- ändrad lydelse i 2 kap. 8 §  

Lydelsen ändras redaktionellt för att tydliggöra bestämmelsens avsedda 

innebörd, samt för att korrigera en felaktig anpassning till EU:s 

biocidförordning.1  

 

- ny lydelse i rubriken för 4 kap.  

Lydelsen är en redaktionell följdändring till ändrad lydelse i 4 kap. 1 § 

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

 

- ny bestämmelse; 4 kap. 4 b §, undantag för vissa myggfällor  

Den nya bestämmelsen medger undantag från miljöbalkens 

godkännandekrav för sådana biocidprodukter i produkttyp 19 

(avskräckande och tilldragande medel) som består av koldioxid som 

genereras in situ (på plats) genom förbränning av propan, butan eller en 

blandning av dessa ämnen (kallas ofta ”gasol”).  

 

- Korrigering av rubrikerna till bilaga 3 

Rubrikerna i bilaga 3 ändras redaktionellt för att korrigera den felaktiga 

rubrikåtergivning som skett i de två föregående ändringsföreskrifterna. 

 

- uppdatering av bilaga 3,   

”Saluförbud och användningsförbud av bekämpningsmedel” 

Bilagan uppdateras för att förteckna sådana produktgodkännanden som 

har upphört för vilka utfasningstider behöver meddelas av 

Kemikalieinspektionen.  

 

 

                                                 
1 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 528/2012  
av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 
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- uppdatering av bilaga 6,  

”Utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel” 

Bilagan uppdateras för att förteckna sådana utvidgade 

användningsområden som har meddelats eller upphört att gälla, samt för 

att korrigera tidigare felaktigheter.  

 

I denna promemoria förtecknas också sådana biocidprodukter vars godkännande har 

upphört, för vilka utfasningstiderna följer av direkt tillämpliga regler2.  

1. Ändrad lydelse i 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 

Lydelsen ändras för att tydliggöra att bestämmelsen gäller när det sist utvärderade 

verksamma ämnet i en biocidprodukt har godkänts, om produkten innehåller flera 

verksamma ämnen. Denna innebörd remitterades inför ändringsföreskrift KIFS 

2013:3, men genomfördes inte korrekt i tidigare lydelse. Lydelsen ändras också för att 

korrigera en felaktig anpassning till EU:s biocidförordning gällande utfasningstiden 

för tillhandahållande på marknaden för vissa biocidprodukter. Tidsfristen som ska 

tillämpas för de biocidprodukter som omfattas av artikel 52 i EU:s biocidförordning 

ska gälla alla försäljningsled, inte bara återförsäljare. I övrigt införs strecksatser för att 

underlätta för läsaren. 

2. Ny lydelse i rubriken till 4 kap. KIFS 2008:3  

Rubriken till 4 kap. KIFS 2008:3 får en ny lydelse, för att reglera samma 
biocidprodukter som avses i 4 kap. 1 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. Det har alltid varit avsikten att låta 4 kap. KIFS 2008:3 reglera de 
biocidprodukter som omfattas av nationell ordning under den övergångsperiod som 
följer av övergångsbestämmelserna i EU:s biocidförordning med tillhörande 
följdförordningar. Hänvisningen till de aktuella övergångsbestämmelserna finns i sin 
tur i 4 kap. 1 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
bekämpningsmedelsförordningen.  

3. Ny bestämmelse om undantag för vissa myggfällor – 4 kap. 

4 b § KIFS 2008:3  

Kemikalieinspektionen inför ett nytt undantag från det nationella godkännandekravet 
för biocidprodukter i 14 kap. 4 § miljöbalken. Undantaget gäller generering av 
koldioxid för produkttyp 19 (avskräckande och tilldragande medel) vid förbränning 
av bränslen som propan, butan eller en blandning av dessa ämnen (kallas ofta 
”gasol”). Koldioxiden som bildas på plats används som tilldragande medel i vissa 
myggfällor. Undantaget genomförs i 4 kap. 4 b § KIFS 2008:3.  
 

Förslaget till undantag med tillhörande konsekvensutredning remitterades den 18 
mars 2015. Bakgrunden till bestämmelsen, konsekvensutredningen, en 
sammanställning av remissvaren samt bemötande av dessa framgår av bilaga I till 
denna promemoria.  

                                                 
2 Här avses övergångsbestämmelserna om utfasning i artikel 89 EU:s biocidförordning, eller 2 kap. 8 § 
KIFS 2008:3. 
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4. Korrigering av rubrikerna till bilaga 3

Felaktiga rubriklydelser infördes i ändringsföreskrifterna KIFS 2014:1 och felaktig 
rubrikåtergivning skedde i ändringsföreskrifterna KIFS 2014:4. Rubrikerna korrigeras 
för att överensstämma med de rubriker som remitterades och infördes genom 
ändringsföreskrifterna KIFS 2013:3.  

5. Utfasning av bekämpningsmedel – bilaga 3 KIFS 2008:3

samt direkt tillämpliga regler

Genom ändringsföreskrift 2016:2 ändras bilaga 3 för att publicera de utfasningstider 
för bekämpningsmedel vars godkännanden upphörde under 2013, 2014, 2015 eller 
hittills har upphört under 2016, som ännu inte har publicerats. Sådana 
biocidprodukter som omfattas av direkt tillämpliga regler3 om utfasning efter 
godkännandets upphörande, förtecknas i bilaga II till denna promemoria.  

5.1 Bakgrund 

Efter att godkännandet för ett bekämpningsmedel har upphört medger 

Kemikalieinspektionen normalt en tidsfrist för utfasning av saluhållande och 

överlåtelse, samt ytterligare en tidsfrist därefter för användning av medlet.  

Rättsområdet för tillhandahållande på marknaden samt användning av 

bekämpningsmedel4 är EU-harmoniserat5. Publicering av anstånd i föreskrifterna sker 

i de fall då medlemsstaten enligt EU-rättsakter ”får” eller ”ska” bevilja anstånd för 

utfasning. För vissa biocidprodukter har detta gjorts genom direkt reglering av 

tidsfrister i 2 kap. 8 § KIFS 2008:3.6 I övrigt publiceras tidsfristerna för utfasning av 

tidigare godkända bekämpningsmedel regelbundet i bilaga 3 KIFS 2008:3, i enlighet 

med 2 kap 8 § KIFS 2008:3.   

Normalt publiceras inte de utfasningstider som framgår av direkt tillämpliga regler, 

vilka inte kräver åtgärd av medlemsstaten för att gälla. Sådana utfasningstider gäller 

vissa biocidprodukter och finns i 2 kap. 8 § tredje stycket KIFS 2008:3, samt 

artiklarna 89.3 och 89.4 i EU:s biocidförordning. För att distributörer och användare 

ska få kännedom om vilka godkännanden som har löpt ut, förtecknas dock dessa 

biocidprodukter i bilaga II till denna promemoria. I bilaga II framgår således vilka 

biocidprodukter som omfattas av direktreglerade utfasningstider, för vilka 

godkännandet upphörde under 2013, 2014, 2015 eller hittills har upphört under 

2016. 

Nedan framgår i detalj vilka tidsfrister som tillämpas för olika typer av 

bekämpningsmedel.  

3 Här avses övergångsbestämmelserna om utfasning i artikel 89 EU:s biocidförordning, eller 2 kap. 8 § 
KIFS 2008:3. 
44 Ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. 
5 För växtskyddsmedel: förordning (EU) nr 1107/2009, för biocidprodukter: förordning (EU) nr 
528/2012.  
6 Här avses 2 kap. 8 § tredje stycket KIFS 2008:3.  
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5.2 Tidsfrister för utfasning av växtskyddsmedel – bilaga 3 

Vid utfasning av tidigare godkända växtskyddsmedel tillämpas i huvudregel artikel 46 
i förordning (EG) nr 1107/20097 (EU:s växtskyddsmedelsförordning). Enligt 
bestämmelsen får Kemikalieinspektionen medge en tidsfrist på högst sex månader 
för försäljning och distribution och en tidsfrist på ett år därefter för bortskaffning, 
lagring och användning. En kortare frist kan meddelas om detta är nödvändigt med 
hänsyn till skyddet för människors och djurs hälsa eller miljön. Dessa tidsfrister 
framgår av särskilda beslut samt bilaga 3 till KIFS 2008:3. 

5.3 Tidsfrister för utfasning av biocidprodukter – bilaga 3 samt direkt 

tillämpliga regler 

För biocidprodukter tillämpas olika utfasningsregler efter godkännandets 
upphörande. Vilka regler som tillämpas avgörs av vilken status som gäller för de 
ingående verksamma ämnena i biocidprodukten, samt vilka regler biocidprodukten 
omfattas av. Följande typer av biocidprodukter aktualiserar olika utfasningsregler: 

Biocidprodukter: 

 som varit godkända enligt EU:s biocidförordning: 

 Utfasningstid framgår av 2 kap. 8 § tredje stycket, första 
strecksatsen i KIFS 2008:3.8 En förteckning över vilka 
tidigare godkända produkter som omfattas av denna 
bestämmelse finns i bilaga II.  

Biocidprodukter: 

 som varit godkända enligt nationell ordning,  
och 

 där samtliga verksamma ämnen är föremål för EU-rättsliga beslut 
om godkännande för aktuell produkttyp,  
och  

 där ämnesgodkännandedatum inträffade före ikraftträdandedatum 
för EU:s biocidförordning,9  
och 

 för vilka ansökan enligt EU:s biocidförordning inte har lämnats in 
eller avslagits: 

 Utfasningstid framgår av 2 kap. 8 § tredje stycket, andra 
strecksatsen i KIFS 2008:3.10 En förteckning över vilka 
tidigare godkända produkter som omfattas av denna 
bestämmelse finns i bilaga II.  

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden och om upphävandet av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG 
8 Denna del av bestämmelsen har föreskrivits i enlighet med art. 52 EU:s biocidförordning. 
9 Den 1 september 2013. 
10 Denna del av bestämmelsen har föreskrivits i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG. 
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Biocidprodukter: 

 som varit godkända enligt nationell ordning, 
och 

 där något av dess verksamma ämnen är föremål för ett EU-
rättsligt beslut om att inte godkänna ämnet för aktuell produkttyp: 

 Utfasningstid framgår av 2 kap. 8 § tredje stycket, tredje 
strecksatsen i KIFS 2008:3. 11 En förteckning över vilka 
tidigare godkända produkter som omfattas av denna 
bestämmelse finns i bilaga II.  

Biocidprodukter:  
- som varit godkända enligt nationell ordning, 

och  
- där något av dess verksamma ämnen ännu inte är föremål för ett EU-

rättsligt beslut om godkännande, 
och 

- som inte innehåller något verksamt ämne som är föremål för EU-
rättsligt beslut om icke-godkännande i aktuell produkttyp: 

 Utfasningstid förtecknas i bilaga 3 KIFS 2008:3 enligt 2 
kap. 8 § femte stycket i KIFS 2008:3. Enligt nationell praxis 
medger Kemikalieinspektionen normalt en tidsfrist på ett 
år för saluhållande och överlåtelse av andra än den tidigare 
godkännandeinnehavaren och en tidsfrist på ett år därefter 
för användning. 

Biocidprodukter: 
- som varit godkända enligt nationell ordning, 

och 
- där samtliga verksamma ämnen EU-godkändes efter den 1 september 

201312, 
och 

- för vilka ansökan enligt EU:s biocidförordning inte har lämnats in: 

 Utfasningstid följer direkt av art. 89.3 EU:s 
biocidförordning. En förteckning över vilka tidigare 
godkända produkter som omfattas av denna bestämmelse 
finns i bilaga II. 

11 Bestämmelsen har föreskrivits i enlighet med art. 89.2 b) andra stycket i EU:s biocidförordning. 
12 Ikraftträdande för EU:s biocidförordning.  
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- Biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, 
och  

- där samtliga verksamma ämnen EU-godkändes efter den 1 september 
201313, 
och  

- för vilka ansökan enligt EU:s biocidförordning har lämnats in men 
avslagits eller produktgodkännandet har ändrats: 

 Utfasningstid följer direkt av art. 89.4 EU:s 
biocidförordning. En förteckning över vilka tidigare 
godkända produkter som omfattas av denna bestämmelse 
finns i bilaga II. 

5.4 Produkter som inte omfattas av krav på godkännande 

Kemikalieinspektionen har bedömt att fem av de biocidprodukter vars godkännande 
löpte ut under 2014 omfattas av undantag från det nationella godkännandekravet. 
Produkterna ansågs tidigare tillhöra produkttyperna 8 samt 1014, vilka omfattas av det 
nationella godkännandekravet i miljöbalken. Efter en diskussion mellan 
medlemsstaterna ansågs dock produkterna i stället ingå i produkttyp 2 som undantas 
från det nationella godkännandandekravet.15 Därför förtecknas inga utfasningstider 
för dessa produkter i bilaga 3 KIFS 2008:3. Kemikalieinspektionens bedömning 
gällde följande produkter:  

Reg nr Produktnamn 

4858 Benac 05 

4859 AlgNIX 

4860 PrickNIX 

4861 PrickNIX 
koncentrat 

4862 Bicomb Pro 

13 Ikraftträdande för EU:s biocidförordning.  
14 Träskyddsmedel respektive konserveringsmedel för byggnadsmaterial, enligt bilaga V till EU:s 
biocidförordning. 
15 Produkter som ingår i produktgrupp 2 (desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att 
användas direkt på människor eller djur) är undantagna från det nationella godkännandekravet i 14 
kap. 4 § miljöbalken, enligt 4 kap 4 § KIFS 2008:3. 
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5.5 Produkt som inte har beviljats utfasning  

Godkännandet för biocidprodukten SumiOne med registreringsnummer 5177 löpte 

ut 2015-02-27. Innehavaren meddelade att denne inte önskade begära anstånd för 

utfasning av tillhandahållande på marknaden eller användning efter godkännandets 

upphörande. Därför beviljas inga utfasningstider för denna produkt.  

6. Bilaga 6  

Kemikalieinspektionen kan i enlighet med artikel 51 i EU:s 

växtskyddsmedelsförordning besluta om att ett produktgodkännande ska utvidgas till 

att gälla mindre användningsområden. I bilaga 6 till KIFS 2008:3 förtecknas de 

växtskyddsmedel för vilka detta har skett samt vilka användningsområden som har 

tillfogats i och med utvidgningen. I denna ändringsföreskrift:  

- förtecknas flera nya utvidgade användningsområden 

 

- införs utvidgade användningsområden där beslutet fanns vid den 

senaste uppdateringen, men där detta av misstag inte förtecknades 

 

- införs ändrade villkor för vissa produkter, gällande befintliga och 

förtecknade utvidgade användningsområden  

 

- införs en notering om att ett utvidgat användningsområde har 

återkallats 

 

- anges att vissa produktgodkännanden har upphört att gälla, varvid 

även utvidgade användningsområden upphör att gälla. I de av dessa 

fall där det är tillämpligt återges de i bilaga 3 fastställda tidsfristerna 

för medlet i fotnoter.  

 

- införs namnändring för vissa produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemikalieinspektionen  

PM  
Datum 

2016-06-21 
Diarienr 

H15-05613 

    

   
  

 

8 

 

7. Ikraftträdande 

Ändringsföreskrifterna träder i kraft den 18 juli 2016, ca 2 veckor efter tryck. 

8. Konsekvensutredning 

8.1 Ny bestämmelse om undantag för vissa myggfällor – 4 kap. 4 b § 

KIFS 2008:3  

Se konsekvensutredning gällande undantaget för myggfällorna i bilaga I till denna 

promemoria.  

8.2 Ny rubrik till 4 kap. samt uppdatering av bilagorna 3 och 6 

Enligt 5 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning får en 

myndighet, om myndigheten bedömer att det saknas skäl för sådan utredning, besluta 

föreskrifter eller administrativa råd utan att göra en konsekvensutredning. Mot 

bakgrund av denna bestämmelse och då rubrikändringen samt bilageuppdateringarna 

i KIFS 2008:3 endast är av lagteknisk karaktär bedömer Kemikalieinspektionen att 

någon konsekvensutredning inte behöver upprättas för dessa ändringar. 

 

9. Bilagor 

 

Bilaga I  Ny bestämmelse om undantag för vissa myggfällor – 4 kap. 4 b § 

KIFS 2008:3  

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund 

2. Konsekvensutredning, remiss och teknisk föreskriftsanmälan 

 

Bilaga II   Förteckning över biocidprodukter som omfattas av direkt 

tillämpliga utfasningsregler 

 

Bilaga III  Laghänvisningar  

 Aktuella övergångsbestämmelser i EU:s biocidförordning 
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Bilaga I 

Ny bestämmelse om undantag för vissa myggfällor – 4 

kap. 4 b § KIFS 2008:3  
 

Innehållsförteckning 

3. Bakgrund 

4. Konsekvensutredning, remiss och teknisk föreskriftsanmälan 

 

1. Bakgrund 

Myggfällans funktion - ”in situ-generering” 

I vissa myggfällor sker förbränning av bränslen som propan, butan eller en blandning av 
dessa ämnen. Förbränningen genererar koldioxid vilket attraherar mygg som sedan sugs 
in i en behållare. Fällorna säljs dock ofta utan bränsle. I dessa fall köps bränslet separat 
av konsumenten och marknadsförs inte nödvändigtvis som en biocidprodukt. 
Biocidprodukten uppstår istället när bränslet används i myggfällan och förbränns i syfte 
att generera det verksamma ämnet koldioxid. Det finns olika storlekar på myggfällorna. 
Beroende på storlek täcker fällorna olika stora ytor. Ytorna är mellan 75 m2 och 5000 m2 

stora. Myggfällorna används av konsumenter, näringsidkare och kommuner.  

Utvärdering av aktuella ämnen 

Inom ramen för EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen har det förts 
vetenskapliga diskussioner om effekterna av de ämnen som används i de aktuella 
myggfällorna. Koldioxid utvärderas i programmet för produkttyp 19 (avskräckande och 
tilldragande medel) av Frankrike, men utvärderingen är försenad. Den attraherande 
effekten av koldioxiden förstärks ibland av andra ämnen som används i myggfällorna, till 
exempel oktenol eller mjölksyra. I avvaktan på Frankrikes slutliga bedömning av 
koldioxid som verksamt ämne, gör Kemikalieinspektionen bedömningen att oktenol 
fungerar som en synergist i de aktuella fällorna - d.v.s. förstärker effekten av det 
verksamma ämnet koldioxid. Därmed krävs varken godkännande eller dispens för att 
sälja myggfällor med tillhörande oktenoltabletter. Däremot krävs godkännande eller 
dispens för att få använda den biocidprodukt som uppstår på plats i form av koldioxid 
(förstärkt av oktenol).  

Aktuell lagstiftning  

Förordning (EU) nr 528/2012 (EU:s biocidförordning) reglerar tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter. Nationell ordning får dock tillämpas 
under en övergångsperiod, för tillhandahållande och användning av biocidprodukter 
innehållande sådana verksamma ämnen som fortfarande utvärderas i EU:s 
granskningsprogram.16 Eftersom koldioxid utvärderas i granskningsprogrammet i 
produkttyp 19 får nationell ordning alltså tillämpas på biocidprodukter i produkttyp 19 
med koldioxid som verksamt ämne. Vissa medlemsstater har godkännandekrav för 

                                                 
16 Enligt artikel 89.2 EU:s biocidförordning. 
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biocidprodukter i sin nationella ordning och andra inte. Sverige har ett nationellt 
godkännandekrav för vissa produkttyper, däribland produkttyp 19 som de aktuella 
myggfällorna tillhör.17  
 
Kemikalieinspektionen har tidigare meddelat dispens för in situ-generering av de aktuella 
produkterna men genomför nu ett undantag på föreskriftsnivå då detta är mer effektivt 
och förutsägbart. Kemikalieinspektionen har bemyndigande att föreskriva om undantag 
från godkännandekravet om det finns särskilda skäl.18 Om koldioxid EU-godkänns i 
produkttyp 19 kommer godkännande för in situ-generering att krävas för myggfällorna 
enligt EU:s biocidförordning.19 Det diskuteras för närvarande inom EU hur in situ-
godkännandeprövningen ska hanteras av de behöriga myndigheterna. En 
godkännandeprövning enligt EU:s biocidförordning är mycket kostsam och kräver 
omfattande vetenskapligt underlag.  

Motiv till undantag för myggfällorna  

Mygg utgör en sanitär olägenhet för både människor och djur på många myggtäta platser 
i Sverige. Myggfällorna där koldioxid används som tilldragande ämne, utgör ett alternativ 
till andra kemiska och biologiska insektsmedel som typiskt sett innebär större risker för 
människans hälsa och miljön. För kemiska myggmedel finns även åldersgräns för 
användning, små barn kan alltså inte skydda sig med kemiska myggmedel. Myggfällorna 
används bland annat i översvämningsområdena i Nedre Dalälven som ett komplement 
till den flygbesprutning med det biologiska bekämpningsmedlet Bti som bland annat görs 
i skyddade Natura 2000-områden. Myggfällorna utgör inte ett fullgott alternativ till 
besprutningen med Bti eftersom problemen i dessa områden är så omfattande, men 
enligt Kemikalieinspektionens kännedom finns inga andra alternativ med denna låga 
riskprofil. Kemikalieinspektionen har därför tidigare beviljat dispens från 
godkännandekravet för försäljning och användning av myggfällorna. 
Kemikalieinspektionen bedömer att fällorna inte innebär några allvarliga risker för hälsa 
och miljö om de används korrekt.  
 
Så länge det inte finns bränslen som är godkända för generering av koldioxid i 
biocidsyfte, utan propan, butan eller en blandning av dessa ämnen (kallas ofta ”gasol”) 
används, krävs godkännande för själva konsumentanvändningen av koldioxiden i 
biocidsyfte. Det är dock mycket kostsamt och svårt för en konsument att ansöka om 
godkännande. Ett annat problem är att företagen som säljer myggfällorna tidigare har 
ansökt om dispens för konsumenternas användning upprepade gånger. Detta är 
problematiskt eftersom dispensförfarandet inte ska syfta till att ersätta 
godkännandeförfarandet. Detta förfarande är dessutom rättsligt problematiskt, eftersom 
ett beslut som endast ska gälla i det enskilda fallet får rättsverkningar för andra än 
sökanden. Ett undantag på föreskriftsnivå underlättar för både försäljare och 
konsumenter av produkterna. Vidare kommer ett godkännande eventuellt ändå att krävas 
för in situ-generering enligt EU:s biocidförordning i ett senare skede, om det verksamma 
ämnet koldioxid EU-godkänns i produkttyp 19.  
 

                                                 
17 Godkännandekravet finns i 14 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), undantag för vissa 
produkttyper finns i 4 kap. 4 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 
bekämpningsmedel. 
18 4 kap. 3 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 
19  Enligt artiklarna 89.3, 3.1 samt 17, EU:s biocidförordning.  
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Kemikalieinspektionen gör bedömningen att ovanstående sammantaget utgör sådana 
särskilda skäl, som krävs för att meddela föreskrifter om undantag från 
godkännandekravet enligt 4 kap. 3 § förordningen om bekämpningsmedel. Därför har 
Kemikalieinspektionen beslutat att undanta myggfällorna från det nationella 
godkännandekravet under övergångsperioden då koldioxid fortfarande utvärderas i 
granskningsprogrammet i produkttyp 19.  

2. Konsekvensutredning, remiss och teknisk 

föreskriftsanmälan 

Konsekvensutredning  

Problemet 

Godkännande krävs för användning av koldioxid i biocidsyfte. Eftersom 

konsumenten är den som förbränner bränslet på plats i myggfällan och genererar 

koldioxiden i biocidsyfte, behöver denne ett godkännande. Det är dock mycket 

kostsamt och svårt för en konsument att ansöka om godkännande. Ett annat 

problem är att företagen som säljer myggfällorna tidigare har ansökt om dispens för 

konsumenternas användning upprepade gånger. Detta är problematiskt eftersom 

dispensförfarandet inte ska syfta till att ersätta godkännandeförfarandet. Detta 

förfarande är dessutom rättsligt problematiskt, eftersom ett beslut som endast ska 

gälla i det enskilda fallet får rättsverkningar för andra än sökanden.  

Undantagets syfte 

Undantaget från godkännandekravet för vissa myggfällor genomförs för att 
underlätta för försäljare och användare av produkterna. Kemikalieinspektionen 
bedömer att undantaget bör genomföras på föreskriftsnivå då det rör en specifik typ 
av produkter. Ikraftträdande sker den 18 juli 2016.  

Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen omfattar de steg som anges i 6 § förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Referensalternativet och alternativa lösningar 

Om inga åtgärder vidtas krävs fortsatt dispens eller godkännande för användningen 
av de aktuella produkterna. Det blir kostsamt för de sökande (15 000 kr för dispens 
enligt 4 kap. 15 § p. 2 förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter 
respektive 300 000 kr för produktgodkännande enligt 4 kap. 2 § p. 10 samma 
förordning) och mer riskfyllda alternativ kommer troligen att användas för 
myggbekämpning i högre utsträckning.   
 
Alternativa lösningar vore att reglera undantag för dessa produkter på högre 
lagstiftningsnivå (miljöbalken alternativt EU-nivå). Då krävs dock att en längre 
beslutsprocess initieras av regeringen eller inom EU.  
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Berörda 

Regeln riktas mot användare av produkten i fråga. Den påverkar också försäljarna 
som inte intresserade av att sälja produkter som är otillåtna att använda.  

Bemyndiganden 

Regeringen har den 5 mars 2015 beslutat att meddela bemyndigande för 
Kemikalieinspektionen att föreskriva om undantag från godkännandekravet om det 
finns särskilda skäl. Bemyndigandet kommer att träda i kraft den 1 april 2015 och 
finnas i 4 kap. 3 § förordningen om bekämpningsmedel.  

Identifierade konsekvenser 

Fällorna alstrar förvisso växthusgaser från fossila bränslen, men den mängd koldioxid 
som genereras av fällorna bedöms inte kunna ge upphov till allvarliga konsekvenser 
för hälsa eller miljö. Fällorna kan också ge en lokal påverkan på myggpopulationen, 
men bedöms inte påverka myggpopulationen i stort. Fällorna antas inte innebära 
några reella risker för miljön av följande skäl: 
- de lockar endast honmyggor, hanmyggorna blir kvar som föda till fåglar etc. 
- en variation av antalet mygg är naturligt i miljön, det räcker med en torr sommar för 
att minska antalet mygg betydligt 
- fällorna verkar bara lokalt och har ingen bestående effekt. Då de stängs av kan 
mygg ”återkolonisera” området. 
 
Undantaget innebär därför, förutom att vara en kostnadslättnad, en reducerad hälso- 
och miljöpåverkan i jämförelse med användningen av andra mer riskfyllda kemiska 
eller biologiska myggmedel. Undantaget innebär också en administrativ lättnad för de 
som annars hade behövt ansöka om (användare) eller administrera ansökningar 
(Kemikalieinspektionen) om godkännande eller dispens.  
 
Undantaget är förenligt med EU-reglerna då länderna får reglera tillhandahållande 
och användning av vissa biocidprodukter nationellt under en övergångsperiod enligt 
artikel 89.2, EU:s biocidförordning.  
 
Undantaget kan innebära en konkurrensfördel för de företag som säljer produkterna i 
förhållande till andra företag som säljer myggmedel som kräver godkännande.  

Särskilda hänsyn och informationsinsatser 

Undantagets genomförande kommer att annonseras på Kemikalieinspektionens 
webbplats. Kemikalieinspektionen bedömer inte att det är nödvändigt att beakta 
särskilda hänsyn.  
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Samråd 

Förslaget remitterades till berörda aktörer och intressenter enligt följande sändlista:  
 
Remissinstanser: 

KTF    -  info@ktf.se 

Regelrådet   - regelradet@regelradet.se 

Naturvårdsverket  - registrator@naturvardsverket.se 

Sveriges kommuner och landsting - info@skl.se 

Tillväxtverket   - tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 

Konsumentverket  - konsumentverket@konsumentverket.se 

Näringslivets regelnämnd  - info@nnr.se 

Skogsstyrelsen  - skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Kommerskollegium  - kommerskollegium@kommers.se 

Naturskyddsföreningen   - remisser@naturskyddsföreningen.se 

Världsnaturfonden WWF   -  info@wwf.se 

 
För kännedom: 
Miljödepartementet 

 

Remissammanställning 

Sex av elva remissinstanser har svarat. 

Kommerskollegium bedömde att föreskriftsförslaget var anmälningspliktigt enligt 
direktiv 98/34/EG, i anmälningsförfarandet för tekniska regler som kan orsaka 
handelshinder. Kommerskollegium hänvisade till EU-domstolens bedömning av 
villkorade undantag. EU-domstolen har ansett att ett sådant undantag omfattas av 
anmälningsplikt (EU-domstolens mål i C-273/94, kommissionen mot Nederländerna 
(margarin (1996) p. 13). Därför anmäldes förslaget i förfarandet enligt 6 § förordning 
(1994:2029) om tekniska regler inom EU den 15 juni 201520. Kommentarstiden löpte ut 
den 17 september 2015 och inga reaktioner inkom under frysningsperioden.  
 

KTF (Kemisk-tekniska leverantörförbundet) och Skogsstyrelsen angav att de inte 

hade något att erinra mot Kemikalieinspektionens förslag. Naturvårdsverket hade 

heller inget att erinra mot Kemikalieinspektionens förslag men ansåg att 

                                                 
20 Anmälningsnummer 2015/310/S.  
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konsekvensutredningen tydligare bör belysa problemet med att myggfällorna alstrar 

växthusgaser från fossila bränslen.   

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) tillstyrkte förslaget. SKL angav också att 

”KemI bör verka för att denna typ av myggbekämpning inte onödigtvis försvåras 

genom gemensamma regler på EU-nivå”. SKL ville också framhålla att åtgärden 

endast mycket begränsat kan förväntas påverka de omfattande myggproblem som 

finns i delar av landet. SKL hade inga synpunkter på den föreslagna rubrikändringen.  

Regelrådet kritiserade konsekvensutredningen på följande punkter, se nedan. 

Kemikalieinspektionens kommentar följer efter respektive punkt.  

- Beskrivning av berörda företag saknas.  

 

Kemikalieinspektionen har inte möjlighet att konkret bedöma vilka enskilda 

konsumenter och företag som berörs, utöver vad som påpekades i remissen; att den 

berörda kretsen bedöms vara användare och aktörer som saluför produkterna.  

 

- Källan till beskrivna administrativa kostnader saknas.  

 

Detta stämmer ej. Konsekvensutredningen innehåller tydliga hänvisningar till 

lagstiftningen för de angivna avgifterna.  

 

- Uppgifter om andra kostnader (effekter på finansiella, materiella och övriga 

kostnader) saknas.  

 

Kemikalieinspektionen saknar möjlighet att inhämta uppgifter om andra 

kostnader eftersom det är svårt att identifiera aktuella aktörer.  

Kemikalieinspektionen har inte heller fått in synpunkter eller information om 

detta från KTF (Kemisk-tekniska leverantörsförbundet, en branschorganisation) 

som var remissinstans.  

 

- Information om särskilda hänsyn till små företag saknas.  

 

Kemikalieinspektionen bedömer att undantaget inte tar särskilda hänsyn till små 

företag, och att undantaget - eftersom det utgör en lättnad från ett 

godkännandekrav – bör kunna få positiva effekter för både stora och små 

berörda företag som kan åtnjuta lättnaden.  
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Bilaga II  

Förteckning över biocidprodukter för vilka utfasning 

sker enligt regler i EU:s biocidförordning eller 2 kap. 8 

§ KIFS 2008:3 
 

Produktgodkännanden som upphörde under år 2013  

 
Utfasning enligt 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 

Biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, där samtliga 
verksamma ämnen EU-godkändes före den 1 september 201321 för aktuell produkttyp 

och för vilka ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning inte har 
lämnats in eller avslagits, fasas ut enligt 2 kap. 8 § tredje stycket andra strecksatsen i 
KIFS 2008:3.  

Enligt 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 tredje stycket, andra strecksatsen gäller högst 180 
dagar efter produktgodkännandets upphörande för tillhandahållande på marknaden 
och ytterligare högst 180 dagar därefter för bortskaffande och användning av 
kvarvarande lager.  

 
Reg nr Produktnamn Dagen för 

produktgodkännandets 
upphörande 

3832 Racumin Block 2013-07-01 

4060 Temus Vaxblock 2013-12-31 

4083 Tomcat 2013-07-01 

4118 Bromalon 2013-12-31 

4394 Racumin Pasta P 2013-11-30 

5059 Visir Oljegrunning Klar 2013-12-20 

5060 Butinox Oljegrunning 2013-12-20 

 

  

                                                 
21 Ikraftträdande för EU:s biocidförordning.  
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Godkännanden som upphörde under år 2014 

 
Utfasning enligt 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 

Biocidprodukter godkända enligt nationell ordning innehållande endast verksamma 
ämnen som EU-godkändes före den 1 september 201322 för aktuell produkttyp, för 
vilka ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning inte har 
lämnats in eller avslagits, fasas ut enligt 2 kap. 8 § tredje stycket andra strecksatsen i 
KIFS 2008:3.  

Enligt 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 tredje stycket andra strecksatsen gäller högst 180 dagar 
efter produktgodkännandets upphörande för tillhandahållande på marknaden och 
ytterligare högst 180 dagar därefter för bortskaffande och användning av kvarvarande 
lager.  

  

Reg nr Produktnamn Dagen för godkännandets 
upphörande 

2599 Kobra Rax Råttgift 2014-01-31 

2601 Anticimex-Warfarin-Vete 2014-01-31 

2602 Anticimex-Warfarin-Torrbete 2014-01-31 

3720 Anticimex Warfarin-Vete K 2014-01-31 

3721 Anticimex Warfarin-Torrbete K 2014-01-31 

3806 US 622 Mygg Roll-on 2014-07-31 

4050 Raticid 2014-01-31 

4440 Anticimex Mot  
Möss 

2014-01-31 

4567 Kobra Rax Råttgift Ekonomi 2014-01-31 

4962 Curera Moskito Mygg 
RollOn 

2014-07-31 

4963 Curera Moskito Myggolja 2014-07-31 

4964 Curera Moskito Mygg  
RollOn Extra Strong 

2014-07-31 

4965 Curera Moskito Myggspray 2014-07-31   

4999 Defender 2014-07-31   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ikraftträdande för EU:s biocidförordning.  
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Produkter som omfattas av utfasningsreglerna enligt artikel 89.3 

Vid utfasning av biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, vars 
samtliga verksamma ämnen har godkänts i aktuell produkttyp och för vilka ansökan 
enligt EU:s biocidförordning inte har lämnats in i tid, tillämpas artikel 89.3 EU:s 
biocidförordning. Enligt bestämmelsen får produkten tillhandahållas på marknaden 
under på 180 dagar från och med dagen för godkännandet av de verksamma ämnena 
och användning av befintliga lager får fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för 
godkännande av det eller de verksamma ämnena. 
 
 

Reg nr Produktnamn Dagen för ämnesgodkännande 

4620 Celcure P50, Flytande 2014-02-0123 

4958 SpY 2014-10-01 24 

 

Produkter som omfattas av utfasningsreglerna i artikel 89.4 

Vid utfasning av biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, vars 

samtliga verksamma ämnen har godkänts i aktuell produkttyp och för vilka ansökan 

enligt EU:s biocidförordning har lämnats in i tid25 men avslagits, eller 

produktgodkännandet har ändrats, tillämpas artikel 89.4 EU:s biocidförordning. 

Enligt bestämmelsen får produkten inte längre tillhandahållas på marknaden från och 

med 180 dagar efter dagen för myndighetens beslut. Användning av befintliga lager 

får fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för myndighetens beslut.  

I vissa fall träder beslutets rättsverkan i kraft senare än beslutsdatumet. I de fallen 

gäller det senare datumet för tillämpning av tidsfristerna angivna i artikel 89.4 i 

nämnda förordning.   

 

Reg nr Produktnamn Datum för tillämpning av 
tidsfrist enligt art 89.4 

3108 Phostoxin Pellets 2014-10-01 

3623 Temus 2014-03-01 

4097 Tomcat E 2014-03-01 

4360 Temus Vaxblock NA 2014-02-28 

4625 Detia Gas Ex-P 2014-09-30 

4887 MyggA Spray 2014-08-01 

 
 
 
 

                                                 
23 Verksamt ämne Koppar(II)hydroxid, godkännandedatum 1 februari 2014 för produkttyp 8 enligt 
direktiv 2012/2/EU.  
24 Sist upptaget verksamt ämne cis-trikos-9-en, godkännandedatum 1 oktober 2014 för produkttyp 19 
enligt direktiv 2012/38/EU. 
25 Enligt art. 89.3 EU:s biocidförordning. Senast dagen för ämnesgodkännandet för aktuell produkttyp 
för det sist godkända verksamma ämnet i biocidprodukten. 
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Godkännanden som upphörde under år 2015 

 
Utfasning enligt 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 

Biocidprodukter som varit godkända enligt EU:s biocidförordning fasas ut enligt 2 
kap. 8 § tredje stycket, första strecksatsen i KIFS 2008:3.  

Enligt 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 tredje stycket, första strecksatsen gäller högst 180 
dagar efter produktgodkännandets upphörande för tillhandahållande på marknaden 
och ytterligare högst 180 dagar därefter för bortskaffande och användning av 
kvarvarande lager.  

Reg nr Produktnamn Dagen för 
produktgodkännandets 
upphörande 

4835 Laqvin Seal AA 1939 2015-12-11 

5078 Rodilon Paste 2015-12-15 

5079 Radar mus och råtta pasta 2015-12-15 

5093 Rodilon Block 2015-12-15 

5095 Radar mus och råtta korn 2015-12-15 
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Produkter som omfattas av utfasningsreglerna enligt artikel 89.3 

Vid utfasning av biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, vars 
samtliga verksamma ämnen har godkänts i aktuell produkttyp och för vilka ansökan 
enligt EU:s biocidförordning inte har lämnats in i tid, tillämpas artikel 89.3 EU:s 
biocidförordning. Enligt bestämmelsen får produkten tillhandahållas på marknaden 
under på 180 dagar från och med dagen för godkännandet av de verksamma ämnena 
och användning av befintliga lager får fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för 
godkännande av det eller de verksamma ämnena. 
 

I två fall har Kemikalieinspektionen inte återkallat produktgodkännandet inom 180 

dagar efter datumet för det verksamma ämnets godkännande. Produkterna har alltså 

varit godkända även efter denna tidsfrist. De huvudsakliga skälen för att återkallande 

inte har skett inom föreskriven tid hänför sig till omständigheter på 

Kemikalieinspektionens sida. Därför anser Kemikalieinspektionen att det är rimligt 

att tillämpas tidsfristerna angivna i artikel 89.3 nämnda förordning från datumet för 

återkallelsebeslutet.   

 

Reg nr Produktnamn Datum för tillämpning av 
tidsfrist enligt artikel 89.3 

4764 Etono Mygg Spray 2015-11-0126 

4765 Etono Mygg Roller 2015-11-0127 

4948 Get Off Gel Spray 2015-12-1128 

4983 Agita 1 GB 2015-12-1729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Verksamt ämne: Etyl(butylacetylaminopropionat), godkännandedatum 1 november 2015 för 
produkttyp 19 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 406/2014.  
27 Verksamt ämne: Etyl(butylacetylaminopropionat), godkännandedatum 1 november 2015 för 
produkttyp 19 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 406/2014.  
28 Verksamt ämne: Metylnonylketon, godkännandedatum 1 maj 2014 i pt 19, enligt direktiv 
2012/14/EU. Godkännandet upphörde dock först genom beslut (Dnr 5.1.3-B15-00541) som fattades 
2015-12-11. Tidsfristerna tillämpas från beslutsdatum.  
29 Sist upptaget verksamt ämne: Tiametoxam, godkännandedatum 1 feb 2015 för pt 18 enligt direktiv 
2013/3/EU. Godkännandet upphörde dock först genom beslut (Dnr 5.1.3-B15-00554) som fattades 
2015-12-17. Tidsfristerna tillämpas från beslutsdatum.  
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Produkter som omfattas av utfasningsreglerna i artikel 89.4 

Vid utfasning av biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, vars 

samtliga verksamma ämnen har godkänts i aktuell produkttyp och för vilka ansökan 

enligt EU:s biocidförordning har lämnats in i tid30 men avslagits, eller 

produktgodkännandet har ändrats, tillämpas artikel 89.4 EU:s biocidförordning. 

Enligt bestämmelsen får produkten inte längre tillhandahållas på marknaden från och 

med 180 dagar efter dagen för myndighetens beslut. Användning av befintliga lager 

får fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för myndighetens beslut.  

I vissa fall träder beslutets rättsverkan i kraft senare än beslutsdatumet. I de fallen 

gäller det senare datumet för tillämpning av tidsfristerna angivna i artikel 89.4 

nämnda förordning.   

 

Reg nr Produktnamn Datum för tillämpning av 
tidsfrist enligt art 89.4 

3787 MyggA Roll On 2015-01-01 

4441 MyggA Stick 2015-01-01 

 
 

  

                                                 
30 Senast dagen för ämnesgodkännandet för aktuell produkttyp för det sist godkända verksamma 
ämnet i biocidprodukten. 
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Godkännanden som hittills har upphört under år 2016 

 

Produkter som omfattas av utfasningsreglerna i artikel 89.4 

Vid utfasning av biocidprodukter som varit godkända enligt nationell ordning, vars 

samtliga verksamma ämnen har godkänts i aktuell produkttyp och för vilka ansökan 

enligt EU:s biocidförordning har lämnats in i tid31 men avslagits, eller 

produktgodkännandet har ändrats, tillämpas artikel 89.4 EU:s biocidförordning. 

Enligt bestämmelsen får produkten inte längre tillhandahållas på marknaden från och 

med 180 dagar efter dagen för myndighetens beslut. Användning av befintliga lager 

får fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för myndighetens beslut.  

I vissa fall träder beslutets rättsverkan i kraft senare än beslutsdatumet. I de fallen 

gäller det senare datumet för tillämpning av tidsfristerna angivna i artikel 89.4 

nämnda förordning.   

 

Reg nr Produktnamn Datum för tillämpning av 
tidsfrist enligt art 89.4 

3386 VfT-Kreosotolja M 2016-05-01 

4035 Kreosotolie 2016-05-01 

4572 Träskyddsmedel Typ C 2016-05-01 

 

  

                                                 
31 Enligt art 89.3 EU:s biocidförordning; senast dagen för ämnesgodkännandet för aktuell produkttyp 
för det sist godkända verksamma ämnet i biocidprodukten. 
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Bilaga III 

Aktuella övergångsbestämmelser i EU:s biocidförordning 

Notera att det endast är den tryckta versionen av EU:s rättsakter i EUT som är 

rättsligt bindande. 

 

Ur Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 528/2012  

av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter: 

 

Artikel 89 

Övergångsbestämmelser  

1. Kommissionen ska fortsätta med arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande 

verksamma ämnen, vilket inleddes i enlighet med artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG, med målet på att 

avsluta det senast den 31 december 2024. För detta ändamål ska kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 83 med avseende på genomförande av arbetsprogrammet och 

fastställande av de rättigheter och skyldigheter som gäller för de behöriga myndigheterna och 

deltagarna i programmet.  

Beroende på hur långt arbetet med arbetsprogrammet har kommit ska kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 83 med avseende på förlängning av arbetsprogrammets 

löptid för en bestämd period.  

För att underlätta en smidig övergång från direktiv 98/8/EG till denna förordning ska kommissionen 

under genomförandet av arbetsprogrammet anta antingen genomförandeförordningar i vilka det 

föreskrivs att ett verksamt ämne godkänns samt villkoren för detta eller, i de fall där villkoren i artikel 

4.1 eller, i tillämpliga fall, villkoren i 5.2 inte uppfylls eller där erforderlig information och erforderliga 

uppgifter inte har överlämnats inom föreskriven tid, genomförandebeslut om att ett verksamt ämne inte 

godkänns. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 82.3. I förordningar där ett verksamt ämne godkänns ska dagen för godkännande anges. Artikel 

9.2 ska tillämpas.  

2. Med avvikelse från artiklarna 17.1, 19.1 och 20.1 i denna förordning, och utan att det påverkar 

tillämpningen av punkterna 1 och 3 i den här artikeln, får en medlemsstat fortsätta att använda sin 

nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden eller användning av en given 

biocidprodukt upp till tre år efter dagen för godkännande av det sista av de verksamma ämnen som ska 

godkännas i den biocidprodukten. Den berörda medlemsstaten får, i enlighet med sina nationella regler, 

tillåta tillhandahållande på marknaden eller användning enbart inom sitt territorium av en biocidprodukt 

som innehåller enbart  

a) existerande verksamma ämnen som  

i) har utvärderats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 ( 1 ), men som ännu inte har 

godkänts för den produkttypen, eller  

ii) är under utvärdering enligt förordning (EG) nr 1451/2007, men som ännu inte har godkänts för den 

produkttypen,  

 

( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga 

arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av 

biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3). 
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eller  

b) en kombination av verksamma ämnen som avses i led a och verksamma ämnen som har godkänts i 

enlighet med den här förordningen.  

Med avvikelse från första stycket får en medlemsstat vid ett beslut att inte godkänna ett verksamt ämne 

fortsätta att använda sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande av biocidprodukter på 

marknaden under högst 12 månader från dagen för beslutet att inte godkänna ett verksamt ämne i 

enlighet med punkt 1 tredje stycket, och får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för 

användning av biocidprodukter under högst 18 månader från dagen för beslutet.  

3. Efter ett beslut om att godkänna ett visst verksamt ämne för en specifik produkttyp ska 

medlemsstaterna se till att produktgodkännanden för biocidprodukter av denna produkttyp som 

innehåller det verksamma ämnet i förekommande fall beviljas, ändras eller upphävs i enlighet med 

denna förordning inom tre år efter dagen för godkännandet.  

För detta ändamål ska de som önskar ansöka om produktgodkännande eller om parallellt ömsesidigt 

erkännande av biocidprodukter av denna produkttyp som inte innehåller några andra verksamma ämnen 

än existerande verksamma ämnen lämna in ansökan om produktgodkännande eller parallellt ömsesidigt 

erkännande senast dagen för godkännandet av det eller de verksamma ämnena. För biocidprodukter som 

innehåller fler än ett verksamt ämne ska ansökningar lämnas in senast dagen för godkännandet av det 

sista verksamma ämnet för denna produkttyp.  

Om ingen ansökan om produktgodkännande eller parallellt ömsesidigt erkännande har lämnats in i 

enlighet med andra stycket,  

a) får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden från och med 180 dagar efter dagen för 

godkännande av det eller de verksamma ämnena, och  

b) får användning av befintliga lager av biocidprodukten fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för 

godkännande av det eller de verksamma ämnena.  

4. Om en medlemsstats behöriga myndighet eller, där det är tillämpligt, kommissionen beslutar att avslå 

en ansökan som lämnats i enlighet med punkt 3 om godkännande av en biocidprodukt som redan finns 

tillgänglig på marknaden, eller beslutar att inte bevilja ett produktgodkännande, eller att förena 

produktgodkännandet med villkor som gör det nödvändigt att ändra en sådan produkt, ska följande 

gälla:  

a) En biocidprodukt som inte har godkänts eller, i förekommande fall, som inte uppfyller villkoren för 

produktgodkännandet, får inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 180 dagar 

efter dagen för myndighetens beslut.  

b) Användning av befintliga lager av biocidprodukten får fortsätta upp till 365 dagar efter dagen för 

myndighetens beslut. 

 

 


