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Forord 

De nordiske lande har i en årrække samarbejdet omkring forskellige 

kontrolprojekter for at sikre større gennemslagskraft og hurtigere for-

bedringer på, hvad der kan opfattes som et fælles marked. 

Det fælles kontrolarbejde er forankret i Nordisk Ministerråd i en til-

synsgruppe, under Nordisk kemikaliegruppe. Tilsynsgruppen har som 

formål at udveksle erfaringer mellem landene vedrørende kemikalie-

kontrol og årligt gennemføre fælles kontrolprojekter. 

Den fælles kontrolkampagne i 2009 har haft fokus på poolkemikalier 

og biocidreglerne. 

Miljøstyrelsen i Danmark har været projektleder ved Dorrit Skals og 

Annmette Carline Søgård. Deltagere i projektet har været Anna Fors-

backa, Tilstånds- och tilsynsverket för social- och hälsovården og Eeva 

Nurmi, Finlands miljöcentral, Finland, Cecilia Westöö fra Kemikaliein-

spektionen, Sverige, Beryl C. Nygreen og Cathrine Skærgård fra Klima- 

og forurensningsdirektoratet, Norge. 



  



Sammenfatning og konklusion 

Poolkemikalier til rensning, regulering og hygiejneformål omfatter føl-

gende produkttyper: pH justeringsmidler, desinfektionsmidler, algemid-

ler, flokkuleringsmidler, rengørings- og plejemidler, antikloringsmidler 

samt enkelte specialprodukter. 

Den fællesnordiske kontrol af produkterne tager afsæt i, at der er 

indført et nyt sæt af EU-regler på området (biociddirektivet), og at der 

derfor kan være et behov for at kontrollere om virksomhederne har 

forstået reglerne, og om de efterlever dem. 

Kontrollen blev i landene gennemført i 2009, dog stammer de finske 

resultater fra en kontrol i 2007. 

I kampagnen blev der totalt kontrolleret 46 virksomheder og 212 

produkter, heraf var 94 desinfektionsmidler og 46 algemidler. pH-

reguleringsmidlerne fordelte sig med 18 pH- og 17 pH+ midler. Resten 

var produkter til snavs og smuds, heraf var 13 rengøringsmidler, 9 flok-

kuleringsmidler samt et enkelt produkt til beskyttelse af materialer og 

fire produkter til andet formål. 

De kontrollerede produkter var både til anvendelse i indendørs og 

udendørs pools. Ca. 64 % af de kontrollerede produkter var helt overve-

jende til forbrugere, mindre end 15 % var til professionelt brug og 21 % 

var til begge formål. 

Resultaterne af kontrollen  

Antallet af overtrædelser har været omfattende når det gælder viden om 

klassificering og mærkning af de kontrollerede produkter. Dette har 

resulteret i omfattende information til virksomhederne om de forskelli-

ge regelsæt som gælder for de forskellige produktkategorier og dialog 

med virksomhederne om lovliggørelsen af produkterne. 

Kontrollen af alge- og desinfektionsmidler viste, at registreringsplig-

ten i landene er den samme, idet der er registreringspligt for alle bio-

cidmidler både til professionelle såvel som til forbrugere. 

I Sverige, Norge og Danmark vurderer man på baggrund af de fundne 

overtrædelser, at kendskabet til registreringspligten i større eller min-

dre grad er mangelfuld hos virksomhederne. I Danmark vurderer myn-

dighederne endvidere, at viden om godkendelsespligten på algemidler 

ikke er velkendt, idet overtrædelsesprocenten på dette område var så 

høj, at der vil være behov for at gentage kontrollen. 
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De enkelte overtrædelser 

Biocidreglerne: 

Der blev fundet få overtrædelser med aktivstoffer, som ikke overholdte 

biociddirektivets krav om, at stofferne skal være anmeldt til den specifik-

ke anvendelse. Det samme gælder for aktivstoffer, som skal udfases i EU. 

Klassificering og mærkning 

Kontrollen af produkternes klassificering og mærkning har vist over-

trædelser på følgende områder: 

 

 Manglende klassificering og mærkning pga. meget høj eller meget lav 

pH-værdi 

 Manglende advarsel pga. indhold af aktivt chlor 

 Omhældning og manglende faremærkning på beholdere til 

anvendelse i pools (skimmere/dispensere) 

 Manglende faremærkning ved reklamering for farlige kemiske stoffer 

og produkter 

 Manglende mærkning af produkter på tabletform 

pH-værdi 

Kontrollen af oplysningerne i sikkerhedsdatabladene har vist, at produkter 

til desinfektion eller alger såvel som rengørings- og pH-reguleringsmidler 

kan have pH-værdier, som er lavere end 2 eller højere end 11,5. Disse pro-

dukter, som vurderes at skulle klassificeres som ætsende, skal udover fare-

mærkningen som ætsende desuden være forsynet med børnesikret lukning 

og følbar advarsel. 

Oxiderende stoffer i produkterne 

For produkter til desinfektion og algebekæmpelse har det desuden vist 

sig at mange af produkterne indeholder oxiderende stoffer. Der var ikke 

anført mærkning for denne egenskab på produkterne. 

Faremærkning af skimmere 

Faremærkningen af skimmere, som bruges til at opbevare/dosere poolke-

mikalier i, har været diskuteret af tilsynsmyndighederne i de deltagende 

lande. Det vurderes betænkeligt at farlige kemiske stoffer, hvoraf mange er 

klassificeret og mærket ætsende, sundhedsskadelig og/eller miljøfarlig, 

omhældes til beholdere uden at advarslerne følger med. 

Tilsynsmyndighederne i Norge opfatter skimmerne som emballage 

og har via Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier 

hjemmel til at kræve skimmerne faremærket.  Mærkningen på dispense-

ren skal henvise til de farlige egenskaber på det oprindelige produkt 

(tabletten) og er uafhængig af fortyndingen, som sker over tid ved ud-

ledningen. 

I Danmark og Sverige kan reglerne ikke tolkes derhen, idet skimme-

ren ikke defineres som en beholder til opbevaring af farlige kemiske 
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stoffer i lovgivningen. Brugen af kemikalier i beholderen tolkes derimod 

som en anvendelse. Denne anvendelse er ikke omfattet af reglerne om 

klassificering og mærkning. 

Skimmere/dispensere bruges til at opbevare/dosere poolkemikalier 

i. Der blev i kampagnen fundet skimmere/dispensere som ligner legetøj. 

Disse emballager (med eller uden fareetikette) er ulovlige at anvende til 

farlige kemiske stoffer. 

Mange af produkterne blev solgt i doseringsstørrelser/tabletter. Disse 

skal faremærkes enkeltvis i overensstemmelse med reglerne for „små 

emballager”. Specielt i tilfælde hvor produkterne opbevares adskilt fra 

originalemballagen og omhældes er det vigtigt, at denne regel overholdes. 

Det anbefales at klortabletter og andre farlige kemiske stoffer til 

pools, som omhældes til skimmere/dispensere, kun anvendes i børne-

sikrede beholdere (skimmere/dispensere). 

Det anbefales at fjerne skimmere/dispensere fra pool bassinet, når 

der bades i vandet. 

Anbefalinger til virksomheder og forbrugere 

Projektet munder ud i en række anbefalinger til virksomheder og for-

brugere. Blandt andet skal virksomhederne løbende orientere sig om at 

produkternes faremærkning og emballager overholder gældende regler 

vedrørende klassificering og mærkning og sikre at de aktivstoffer, der er 

i deres produkter, er lovlige. 

Forbrugerne skal være opmærksomme på produkternes faremærk-

ning og advarsler og følge doseringsangivelser og brugsanvisninger nøje. 

  



 



1. Indledning 

Poolkemikalier til rensning, regulering og hygiejneformål omfatter 7-8 

forskellige produkttyper som pH justeringsmidler, desinfektionsmidler, 

algemidler, oxidationsmidler, flokkuleringsmidler, rengørings- og pleje-

midler, antikloringsmidler samt enkelte specialprodukter. 

Poolkemikalier, som anvendes til desinfektion og bekæmpelse af al-

ger i vandet, er reguleret under biociddirektivet, produkttype 2, desin-

fektionsmidler. Rengørings- og plejemidlerne uden biocidvirkning er 

omfattet af detergentforordningen. Produkter, som sælges til rengøring 

af bassinernes materielle dele kan desuden være omfattet af biociddi-

rektivet, produkttype 10. 

Biocidprodukter og de øvrige produkttyper er desuden omfattet af 

klassificerings- og mærkningsreglerne. 

Virksomhederne, som sælger produkter til pools, uanset om det er 

importører, forhandlere eller internetsælgere, markedsfører ofte hele 

sortimenter af vedligeholdelses- og plejeprodukter til pools og spabade. 

Bagerst i rapporten findes en tjekliste til virksomheder som importe-

rer, markedsfører og sælger produkter til pools. Listen giver et overblik 

over, om produkterne lever op til reglerne. 

1.1 Afgrænsninger og definitioner 

Med poolkemikalier menes  

 

 Desinfektionsmidler 

 Algemidler 

 Oxidationsmidler 

 pH-reguleringsmidler 

 Pleje- og rengøringsmidler 

 Flokkuleringsmidler 

 Antikloringsmidler 

 Skummidler 

 

Desinfektionsmidler og algemidler tilsættes for at dræbe bakterier og 

alger i vandet af hensyn til hygiejnen. 

Oxidationsmidler kan ligeledes tilsættes for at øge iltomsætningen og 

dermed øge nedbrydningen af organisk materiale i bassinvandet, som 

derved indirekte sænker bakterie og algevæksten. 
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Reguleringsmidler til op og nedjustering af pH i vandet tilsættes for 

at skabe et pH-neutralt bademiljø, så risikoen for irritation af de baden-

des hud og øjne minimeres. 

Flokkuleringsmidlerne anvendes, som navnet siger, til at få smuds og 

snavs til at flokkulere, dvs. danne større gryn og bundfælde med efter-

følgende oprensning af filteret. 

Herudover findes en række specialprodukter blandt andet antiklo-

ringsmidler, skummidler og rengøringsmidler. Antikloringsmidlerne 

tilsættes, hvis indholdet af klor i vandet bliver for stort og ubehageligt. 

Skum kan bl.a. lægge sig på overfladen af vandet, hvis der bades med 

makeup. Rengøringsmidlerne er fortrinsvis til at holde bassinets materi-

elle dele rene.  

Definitioner på aktivstoffer, aktuelle produkttyper, markedsføring og 

annoncering er i denne rapport beskrevet i Bilag 1: Definitioner. 

1.2 Kontroltema 

Hovedtemaet for kontrollen er poolkemikalier og biocidreglerne. 

I kontrollen indgik følgende temaer: 

 

 Lovligheden af aktivstoffer i poolkemikalier under biociddirektivet 

a) Aktivstoffer optaget på bilag II til revurderingsforordningen 

(Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007) til anvendelse 

som poolkemikalier, fortrinsvis produkttype 2 

b) Ikke-optagne aktivstoffer (negativlisten) 

c) Aktivstoffer med flere anvendelsesområder 

 Nationale godkendelsesordninger 

 Klassificering, mærkning og emballering i henhold til 

præparatdirektivets regler 

 Sikkerhedsdatablad (SDS) 

 Anmeldelse til Produktregisteret (nationalt valg), hvilket blev 

kontrolleret i Norge og Sverige. Danmark har ikke kontrolleret, men 

orienteret virksomhederne om de specifikke regler for registrering af 

biocidprodukter i Produktregistret 

 Kortlægning af grænser („borderline cases/grænsetilfælde“) til 

anden lovgivning 

 Vildledende markedsføring af poolkemikalier iht. biociddirektivet og 

præparatdirektivet (i Norge i henhold til „forskrift om klassifisering, 

merking m.v. av farlige kjemikalier“) 



2. Lovgrundlag og 
problemområder 

2.1 Direktiver og forordninger 

Følgende regler var relevante for projektet: 

 

 Biociddirektivet. Direktiv 98/8/EF 

 Bilag II til kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 12. 

december 2007 

 Klassificering og mærkning. Direktiv 1999/45/EF 

(præparatdirektivet) 

 REACH forordningen (EF) nr. 1907/2006 

 Detergentforordningen, (EF) nr. 648/2004 og ændring (EF) nr. 

907/2006 

 Nationale reguleringer 

2.1.1 Biociddirektivet 

Reglerne i biociddirektivet stiller krav vedrørende markedsføringen af 

produkter til biocidformål og krav til aktivstofferne i produkterne. 

Aktiv stoffer er virksomme stoffer eller mikroorganismer, herunder vira 

eller svampe, med generel eller specifik virkning på eller imod skadegørere. 

Ved biocidholdige produkter forstås aktive stoffer og præparater, 

som indeholder et eller flere aktive stoffer i den form, hvori de overdra-

ges til brugeren, og som er bestemt til at kunne ødelægge, hindre, uska-

deliggøre, hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe virkningen 

af skadegørere, kemisk eller biologisk. 

Direktivet harmoniserer og præciserer, hvilke produkttyper (i alt 

23), der er omfattet af direktivet, og grænseflader til andre direktiver 

blandt andet til lægemiddel og veterinærlægemidlerne. 

Poolkemikalier, som anvendes til desinfektion af badevandet er regu-

leret af biociddirektivet og hører under produkttype 2. 
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Produkttype 2: 

Desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen og 

andre biocidholdige produkter, herunder også midler til bekæmpelse af alger. 

Desinficering af luft, overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke kom-

mer i direkte berøring med levnedsmidler eller foder på private eller offentlige 

områder, herunder industriarealer og hospitaler, samt produkter, der anvendes 

som algedræbende. 

Anvendelsesområderne omfatter bl.a. svømmebade, akvarier, badevand og 

andet vand; klimaanlæg; vægge og gulve på sundhedsinstitutioner og andre 

institutioner; kemiske toiletter, spildevand, hospitalsaffald, jord eller andet un-

derlag (på legepladser). 

Produkttype 10: 

Midler til beskyttelse af byggematerialer. 

Beskyttelse og udbedring af murværk og andet byggemateriale bortset fra 

træ ved at hindre mikrobiologiske angreb eller algeangreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengørings- og plejemidlerne kan udover detergentforordningen også 

være omfattet af biociddirektivet, hvis produkterne anpriser at have en 

biocidvirkning, f.eks. anprisninger om anvendelse mod alge- og bakte-

rievækst. 

Produkter, som sælges til vedligeholdelse eller forebyggelse af bassiner-

nes materielle dele, kan desuden være omfattet af biociddirektivets pro-

dukttype 10: Midler til beskyttelse af byggematerialer. 

 

 

 

 

 

 

 

Produkter i denne gruppe er fortrinsvis produkter til rengøring af pum-

per og materialer, som udgør poolens faste dele. 

Aktivstoffer på forordningens bilag I og bilag II – 

(„revurderingsprogrammet“) 

Biociddirektivet trådte i kraft i 1998, og blev efterfølgende implementeret 

i medlemslandenes lovgivninger. Direktivet foreskriver at aktivstofferne 

skal vurderes på EU plan og biocidmidlerne skal vurderes nationalt. 

EU revurderingen af aktivstofferne er nærmere beskrevet i revurde-

ringsforordningen1. De aktivstoffer, som vurderes under revurderingspro-

grammet, er eksisterende stoffer med kendt biocidvirkning, som var på 

markedet til biocidformål den 14. maj 2000. Alle identificerede aktivstoffer 

står i bilag I til revurderingsforordningen. Stoffer som ikke var på markedet 

den 14. maj 2000 behandles som „nye“ stoffer, og midler med nye aktivstof-

fer er allerede nu omfattet af godkendelsespligt. 

────────────────────────── 
1 Kommissionens forordning (EF) 1451/2007 af 12. december 2007 
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For at kunne eksistere lovligt på det Europæiske Marked og blive 

vurderet under revurderingsprogrammet skulle alle identificerede ak-

tivstoffer desuden være anmeldt til en specifik anvendelse og en ansøger 

skulle have påtaget sig forpligtelsen til at ville indsende et dossier (data). 

Listen med anmeldte stoffer er opført som bilag II til revurderingsfor-

ordningen. 

Under revurderingsprogrammet – som løber frem til 2014 – vurderes 

de anmeldte aktivstoffer mht. farligheden for sundhed, miljø- og effekti-

vitet. For hvert stof er der udpeget en rapporteur (et land som er ansvar-

ligt for at udarbejde en vurderingsrapport). Vurderingen indebærer, at 

der løbende tages beslutninger om optagelse eller ikke optagelse af ak-

tivstofferne på bilag I, IA og IB til biociddirektivet i de respektive pro-

dukttyper. 

Ikke optagelse på bilag l – udfasning af stoffer 

Aktivstoffer kan komme på „negativ-listen“ af flere forskellige årsager. 

Aktivstoffer kan blive besluttet ikke-optaget pga. en uacceptabel risiko 

for sundhed eller miljø, men i mange tilfælde vil det være fordi der ikke 

har været en ansøger som ville påtage sig at indsende data eller fordi de 

indsendte data ikke har været fyldestgørende. 

For aktivstoffer, som er anmeldt på bilag II til revurderingsforord-

ningen, og som derfor kan være på markedet i overgangsperioden var 

fristen for indlevering af data i produkttyper 2 og 10 henholdsvis 31. juli 

2007 og den 31. oktober 2008. 

Flere aktivstoffer i produkttyper 2 og 10 er kommet på „non-

inclusion“ listen, dvs. der er taget beslutning om ikke optagelse. De ikke 

optagne aktivstoffer kan ses på Kommissionens biocid hjemmeside: 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm 

Vurderingerne indebærer derfor, at nogen af stofferne f.eks. borsyre2 

som hyppigt anvendes i desinfektionsmidler til pools ikke længere må 

anvendes efter den 25. september 2009. 

Aktivstof optaget på bilag I til Biociddirektivet 

(Produktauthorisation/godkendelser) 

Produkter, som indeholder stoffer som optages på bilag I og IA til Bio-

ciddirektivet skal godkendes efter en tidsplan, som fastsættes i optagel-

sesdirektiverne i overensstemmelse med direktivets artikel 16.  

Aktivstofferne i desinfektionsmidler er forsat under vurdering i EU. I 

takt med at aktivstofferne i produkttype 1-5 til biociddirektivet (desinfekti-

onsmidler) bliver optaget på bilag I, vil produkter indeholdende de pågæl-

dende aktivstoffer skulle godkendes på nationalt plan i de respektive med-

lemsstater, hvis de fortsat skal kunne være på markedet. 

────────────────────────── 
2 EF beslutning nr. 2008/809/EF, jf. http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm
http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm
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Når et optagelsesdirektiv træder i kraft har ansøgeren 2 år til at ind-

sende en produktansøgning. Denne dato falder sammen med aktivstof-

fets formelle optagelse på bilag I. Så længe aktivstofferne i desinfekti-

onsmidler er under vurdering i EU skal der ikke indhentes godkendelse 

for at markedsføre desinfektionsmidler. 

Biociddirektivet erstattes i de kommende år af en forordning, som er 

direkte gældende i alle medlemslandene. 

Overgangsperiode (Afslutning 14. maj 2014) 

Overgangsperioden er forlænget 4 år, jf. Direktiv 2009/107/EF af 16. sep-

tember 2009, fordi det med den nuværende fremdrift ikke var muligt, at 

afslutte revurderingsprogrammet den 14. maj 2010 som planlagt. 

Registreringspligt 

Desinfektionsmidler skal ligesom alle andre biocidprodukter registreres 

i de nationale produktregistre. 

Den der er ansvarlig for markedsføringen i Danmark, Norge eller Fin-

land af et biocidprodukt, som endnu ikke skal godkendes, skal give de 

respektive myndigheder nedenstående oplysninger: 

 

 Navn / firmanavn 

 Adresse 

 Produktets handelsnavn 

 Anvendelse 

 Produkttype (jf. biociddirektivets bilag V) 

 Kemisk sammensætning (i Norge skal kun aktivstof opgives) 

 

For hvert enkelt indholdsstof i produktet oplyses: 

 

 CAS-nummer 

 Kemisk navn 

 Indholdsstoffets andel af produktet i vægtprocent eller anden enhed  

 Klassificering og mærkning af produktet 

 Eventuelle forslag til førstehjælp ved uheld 

 

Kravene varierer lidt fra land til land, og virksomhederne bør kontakte 

myndighederne for at få oplyst de eksakte krav. 

Forbrugerprodukter skal i Danmark registreres hos Miljøstyrelsen, 

som sørger for at oplysningerne om produkterne overføres til produkt-

registret. Hvorimod produkter til professionelt brug skal indberettes 

direkte til produktregistret. 

I Sverige får Kemikalieinspektionen de ovenstående oplysninger fra 

produktregistret, og virksomhederne behøver ikke indsende oplysnin-

gerne separat. Dette gælder uanset om det er forbrugerprodukter eller 

produkter til professionelt brug. Virksomhederne skal sende alle pro-

duktoplysninger til produktregistret på Kemikalieinspektionen. 
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I Norge skal alle biocidprodukter meldes på et selvstændigt skema til 

produktregisteret i Klima- og forurensningsdirektoratet. Såfremt pro-

duktet også er faremærket og markedsført i mængder på 100 kg eller 

mere pr. år, skal kravene i klassificerings- og mærkeforskriften om fuld 

deklaration også være opfyldt. Dette gælder uanset om det er forbruger-

produkter eller produkter til professionelt brug. 

Danmark: Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K og Pro-

duktregisteret, Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C 

Norge: Produktregisteret, Klima- og forurensningsdirektoratet, Post-

boks 8100 Dep., 0032 Oslo 

Sverige: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg 

Finland: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Kemikalieproduktregi-

stret, Kalevantie 2, 33100 Tammerfors, e-post: tuoterekisteri@tukes.fi 

Annoncering 

Reklamebudskaber for produkter, som anvendes til biocidformål herun-

der desinfektion, jf. artikel 22 i Biociddirektivet (Direktiv 98/8/EF fra 

14. maj 2004): 

 

 Stk. 1, skal ledsages af sætningerne „Biocidmidler (desinfektion kan 

evt. nævnes i stedet for biocidmiddel) skal anvendes med 

forsigtighed: læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug“  

 Stk. 2, må ikke i noget tilfælde indeholde angivelser som 

„biocidholdigt lavrisikoprodukt“, „ikke giftigt“ eller „uskadeligt“ eller 

lignende 

 Stk. 1, træder ikke i kraft i Norge før reglerne for produktgodkendel-

se bliver gennemført 

2.1.2 Klassificering og mærknings direktivet 

Farlige kemiske stoffer og produkter skal overalt klassificeres, mærkes 

og emballeres forsvarligt i henhold til gældende regler. 

Reglerne omfatter både kemikalier, der sælges til private, og kemika-

lier, der bruges professionelt. 

Reglen er lavet for at sikre, at forbrugere og andre på en systematisk 

og iøjnefaldende måde får at vide, hvilke stoffer og produkter der er 

farlige, hvilken fare de udgør og hvordan de skal håndteres. 

Producenter og importører har ansvaret for at vurdere stoffernes og 

produkternes farlighed, og klassificere og mærke stofferne og produk-

terne. 

De stoffer, som myndighederne allerede har klassificeret som farlige, 

kan findes i listen over farlige stoffer. Hvis et stof ikke står på listen over 

mailto:tuoterekisteri@tukes.fi
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farlige stoffer, skal producenten eller importøren selv vurdere, om det 

skal klassificeres som farligt. 

Den 1. december 2010 trådte nye klassificerings- og mærkningsreg-

ler i kraft med CLP-forordningen3. 

Emballage 

En emballage, der indeholder farlige kemiske stoffer eller produkter, 

skal blandt andet opfylde følgende krav: 

 

 Både emballagen og dens lukning skal være konstrueret, så indholdet 

ikke utilsigtet kan trænge ud 

 Emballagens materiale skal kunne modstå indholdet og må ikke 

kunne danne farlige forbindelser med det 

 Emballagen skal med sikkerhed kunne tåle den behandling, som 

erfaringen viser, at den vil blive udsat for 

Følbar advarsel og børnesikret lukning 

Af hensyn til blinde og svagtseende skal der en følbar advarsel til, når 

der er tale om kemiske stoffer eller produkter, som sælges i detailhande-

len med farebetegnelserne „Yderst brandfarlig“, „Meget brandfarlig“, 

„Meget giftig“, „Giftig“, „Ætsende“ eller „Sundhedsskadelig“. Det kan for 

eksempel være husholdningssprit eller eddikesyre. Den følbare advarsel 

har form som en forhøjet trekant. 

Produkter, som er klassificeret og mærket ætsende, skal være forsynet 

med en børnesikret lukning når de sælges en detail til forbrugerne. 

Ekstrem pH 

For produkter med en pH-værdi på 2 eller derunder eller 11,5 eller der-

over (ekstrem pH-værdi), skal der ved klassificeringen og mærkningen 

tages højde for de ætsende egenskaber i produktet. Det er således ikke 

tilstrækkeligt, at anvende de stofklassificeringer, der er angivet i listen 

over farlige stoffer for de indgående stoffer, såfremt et produkt udover 

det klassificerede stof indeholder andet end vand. Denne vurdering er 

præciseret i et dokument fra EU-kommissionen fra 18. september 2007, 

som findes på http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/ 

dangerous/070918_preps_2006_extreme_ph_values_final_en.pdf 

Dokumentet findes som Bilag 5. 

Faremærkning på skimmere og dispensere  

Desinfektionstabletter til pools sælges fortrinsvis til anvendelse med 

placering i skimmere og dispensere. Skimmere og dispensere kan en-

────────────────────────── 
3 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 af forordning (EF) nr. 1907/2006. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/
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ten være fastspændte til poolkanten eller flydende „paddehatte“, som 

vist på fig. 1. 

Myndighederne i de Nordiske lande finder det i alle tilfælde betænkeligt, 

at farlige kemiske stoffer opbevares i beholdere uden faremærkning. 

Norge kræver, at skimmere og dispensere skal faremærkes. Klordi-

spenseren er konstrueret for at indeholde og omslutte chlortabletterne 

eller andre typer produkter, mens disse er i brug. Endvidere er dispen-

seren konstrueret, så produktet indeni (for eksempel klortabletten) skal 

flyde ud gennem huller/åbninger i emballagen i en kontrolleret jævn 

dosis. Dispenseren er at betragte som en emballage, når klortabletterne 

er i brug, og skal opfylde kravene om mærkning af emballage, §§ 13, 15 

og 17 i merkeforskriften. Mærkningen på emballagen skal afspejle ind-

holdet og der er ingen specielle undtagelser for refill-emballage. Mærk-

ningen på dispenseren henviser til de farlige egenskaber på det oprinde-

lige produkt (tabletten) og er uafhængig af fortyndingen, som sker over 

tid ved udledningen. 

I Danmark og Sverige kan reglerne ikke tolkes derhen idet skimme-

ren/dispenseren ikke defineres som en beholder til opbevaring af farlige 

kemiske stoffer og produkter. Brugen af kemikalier i beholderen tolkes 

derimod som en anvendelse og doseringsbeholderen således som en 

artikel (se definition i Bilag 1). Denne anvendelse er ikke omfattet af 

reglerne om klassificering og mærkning. 

Eksempler på skimmere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Eksempler på lovlige (øverst til venstre. NB – skal faremærkes i Norge) 
og ulovlige skimmere 

 

Skimmere/dispensere bruges til at opbevare/dosere poolkemikalier i. 

Der blev i kampagnen fundet skimmere/dispensere som ligner legetøj. 
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Disse emballager (med eller uden fareetikette) er ulovlige at anvende til 

farlige kemiske stoffer. 

Internetsalg med reklame for farlige kemiske stoffer 

Mange af produkterne til pools sælges på hjemmesider, via internet, 

postomdeling mv. Reklame for farlige kemiske stoffer og produkter er 

imidlertid forbudt medmindre, der i reklamebudskabet henvises til stof-

fets eller produktets faremærkning. 

Reklamer for farlige kemiske stoffer og produkter skal oplyse om faren 

ved produktet, dvs. at produktets faremærkning eller henvisninger til 

produktets sikkerhedsdatablad skal være tilgængeligt på hjemmesiden. 

2.1.3 Detergentforordningen 

Reglerne stiller krav om markedsføringen af vaske- og rengøringsmidler 

og indholdet af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler. 

Der stilles krav om, at alle vaskeaktive stoffer nedbrydes fuldstæn-

digt under aerobe (iltende) forhold i henhold til harmoniserede testme-

toder, som er fastsat i forordningen. 

Herudover er der krav til deklaration af indholdsstoffer i procent-

intervaller, og pligt til at have et datablad for indholdsstoffer, som skal 

være tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale. 

Emballagen til vaske- og rengøringsmidler, der markedsføres til for-

brugeren, skal ud over de generelle krav om klassificering og mærkning 

også mærkes specifikt med oplysninger om indhold, doseringsangivelser 

m.m. 

Rengøringsmidler med anprisninger til biocidformål 

Produkter som anprises til biocidformål, f.eks. som antibakterielle og 

som indeholder vaskeaktive stoffer, skal overholde både biocidreglerne 

og detergentforordningen. 

Hvis produktet anprises at have en rensende effekt, er det et rengø-

ringsmiddel. Hvis produktet først og fremmest har en desinficerende 

effekt er det et biocidmiddel. 

Hvis et rengøringsmiddel indeholder aktivstoffer, som er anmeldt til 

f.eks. produkttyperne 2 eller 10, og produktet anpriser egenskaber som 

bakteriologisk, mod råd eller svamp, er det at opfatte som et biocidmiddel. 

Virksomheder, som er i tvivl om hvilke produkttyper deres produkt 

hører under, bør rådføre sig med myndighederne. 



3. Tilsyn og resultater 

Til gennemførelsen af kontrollen blev der udformet en fælles manual, 

som er fulgt af Norge, Sverige og Danmark. Finland udførte kontrollen i 

2007 og har udelukkende kontrolleret biocidprodukter i deres kontrol. 

Der er foretaget stikprøvekontroller, hvor virksomhedstyperne, an-

tallet af produkter, type og formål er opgjort for hvert land. Alle lande 

har kontrolleret produkterne med hensyn til: 

 

 Emballage 

 Klassificering og mærkning  

 Aktivstoffer i produkter til biocidformål 

 

Kontrollen i alle landene blev gennemført ens, men adskiller sig lidt i for-

hold til antallet af udtagne produkter, antallet af virksomheder og segmen-

terne, som prøverne er udtaget hos (importører, som importerer fra et 

EU/EØS land, producenter, grossister/forhandlere, hjemmesider m.m.). 

Tilsynet blev koordineret imellem de nordiske lande med henblik på 

at få flest mulige forskellige virksomheder og produkter repræsenteret. 

3.1 Samlet resultat 

I projektet blev der kontrolleret 46 virksomheder og 212 produkter, heraf 

94 desinfektionsmidler og 46 algemidler. pH-reguleringsprodukterne 

fordelte sig med 18 pH+ produkter og 17 pH- produkter. Resten var pro-

dukter til snavs og smuds, 13 rengøringsmidler, 9 flokkuleringsmidler, 

samt et enkelt produkt til beskyttelse af materialer. 4 produkter blev regi-

streret som andet, se figur 2. 
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Figur 2. Figuren viser de forskellige produkttyper, der blev kontrolleret i projek-
tet 

 

4 virksomheder og ca. 15 produkter er enten blevet kontrolleret af flere 

lande, eller der har været udveksling mellem landene. 

Over halvdelen (54 %) af de kontrollerede virksomheder var importø-

rer, som importerede fra et EU/EØS land. Virksomheder som havde flere 

roller udgjorde ca. 33 %. I alt 4 producenter blev kontrolleret og udgjorde 

ca. 9 %. De resterende 11 % fordelte sig på virksomheder, som var grossi-

ster/forhandlere og internetforhandlere, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figuren viser antallet af de undersøgte virksomhedstyper 

 

De kontrollerede produkter blev helt overvejende solgt til forbrugere 

(64 %), ca. 15 % var til professionelt brug, og 21 % var til begge formål, 

se figur 4. 
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Figur 4. Figuren viser en samlet oversigt over målgrupperne i de 4 deltagende 
lande 

 

Sammenholdes listen over aktivstoffer i desinfektionsmidler med listen 

over algemidler (Bilag 2) ses det, at mange af stofferne er de samme, og 

mange af stofferne er miljøfaremærkede bl.a. pga. den bekæmpende effekt. 

I flowdiagrammet i Bilag 3 er processen til aktivstofkontrollen vist. 

Håndhævelsesresultater i redegørelsen fra hvert land indeholder dels 

en opgørelse over de reaktioner, opdelt efter indskærpelser, vejledninger 

og bøder som myndighederne har foretaget overfor overtrædelserne, dels 

en opgørelse over produkter, som var lovliggjorte ved afslutningen af 

rapporten. Af væsentlige reaktioner fremhæves, at der: 

 

 I Norge blev fundet 4 biocidprodukter, som har fået indskærpelse, 

fordi de ikke var anmeldt til Produktregisteret 

 I Sverige fik 1 virksomhed bøde på grund af manglende registrering 

af 3 produkter til Produktregistret 

 I Danmark blev fundet 24 algemidler, som alle har fået indskærpelse 

på grund af manglende national godkendelse. Der var på daværende 

tidspunkt ingen algemidler til pools, som havde opnået national 

godkendelse 

3.1.1 Resultat fra Sverige 

Kemikalieinspektionen i Sverige har ført tilsyn med importører og produ-

center af poolkemikalier, fig. 5. Detailhandlen er kun repræsenteret i det 

omfang, at butikken var importør. Tilsynet blev tilrettelagt ud fra oplys-

ninger, som kunne indhentes fra Sveriges poolproducent - medlemsorga-

nisation og fra det nationale produktregister. 

Sverige har kontrolleret 16 virksomheder, heraf 14 importører og to 

producenter. 14 af virksomhederne blev kontrolleret ved tilsynsbesøg 

og to blev kontrolleret pr. brev. Der blev kontrolleret 47 produkter, 
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hvoraf langt over halvdelen var produkter til forbrugere, 20 % var til 

professionelt brug og ca. 10 % var til begge aftagere, jf. figur 4. 25 af de 

kontrollerede produkter var til biocidformål, hhv. 19 til desinfektions-

midler og 6 algemidler, se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Figuren viser de svenske undersøgte virksomhedstyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kontrollerede produkttyper i Sverige 

 

Kontrollen med klassificeringen og mærkningen af poolkemikalierne 

viste, at ingen af produkterne havde fejl i forhold til etiket anprisninger, 

layout, nationalt sprog og virksomhedsnavn. Angivelsen af de kemiske 

stofnavne på de produkter, som var farlige, var i orden. 4 af produkterne 

var ikke farlige. 12 af de 19 desinfektionsmidler var ætsende og 12 var 

miljøfarlige. Algemidlerne var lokalirriterende, brandfarlige og oxide-

rende. 23 (mere end 50 %) af produkterne var klassificeret i fareklassen 

ætsende eller sundhedsskadelig. For biocidmidler alene var tallet 18 (75 

%) ud af de 25 produkter. 1 pH--, 2 pH+- og 2 rengøringsmidler var æt-

sende. 4 pH--, 5 pH+- og 1 rengøringsmiddel var lokalirriterende. Alle 4 

flokkuleringsmidler var lokalirriterende. 3 algemidler var meget brand-

farlige. 3 desinfektionsmidler og 2 algemidler var oxiderende. Klassifice-

ringen og mærkningen for sundheds- og miljøfarlige egenskaber var 
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mangelfuld på i alt 7 produkter ud af de 43 farlige produkter, heraf var 

der 3 pH+-, 2 pH--, 1 algemiddel og 1 desinfektionsmiddel. 

I Sverige er det Kemikalieinspektionen som godkender biocidproduk-

ter. Virksomhederne indsender data om deres produkter. Disse vurde-

res, og ved godkendelse får produkterne et registreringsnummer, som 

sidenhen føres ind i bekæmpelsesmiddelregistret. Algemidler er undta-

get fra kravet om national godkendelse. Biocidmidler skal registreres i 

produktregistret. Det sker ved at indsende oplysninger om produktet til 

Kemikalieinspektionen, som sørger for at produktet bliver indberettet.  

Kontrollen med biociddirektivet viste at de 25 produkter, som blev 

kontrollerede alle indeholdt lovlige aktivstoffer. 20 af de 25 produkter 

indeholdt et aktivstof og i 5 produkter var der 2 aktivstoffer. 

Håndhævelsen af overtrædelserne var dels indskærpelser om lovlig-

gørelse og dels politianmeldelser. Sverige indskærpede overfor virk-

somhederne at lovliggøre 8 desinfektionsmidler, 1 flokkuleringsmiddel 

og 2 algemidler på grund af fejl i sikkerhedsdatabladene og manglende 

produktregistrering. De 3 produkter, som ikke var registreret i Kemika-

lieinspektiones produktregister, blev markedsført af en virksomhed som 

blev politianmeldt. Der blev desuden indskærpet overfor en virksomhed 

at lovliggøre 1 pH- middel på grund af manglende børnesikret lukning, 

virksomheden blev politianmeldt og fik et bødeforlæg. Samtlige produk-

ter er nu lovliggjorte. 

3.1.2 Resultat fra Norge 

Klima- og forurensningsdirektoratet har ført tilsyn med importører og 

forhandlere. Virksomhederne er udvalgt på baggrund af oplysninger i 

Produktregisteret, opslag på internettet og reklamer, hvor der annonce-

res for produkter til pools. Der er aflagt besøg på 8 virksomheder. Det 

blev foretaget stikprøvekontrol af virksomhedernes produktserier. 

De 8 kontrollerede virksomheder var 3 importører og 5 virksomhe-

der som var både importører og forhandlere, grossister og/eller havde 

internet salg, figur 7. Norge har kontrolleret i alt 44 produkter, hvoraf 28 

var til forbrugere, og 16 var både til forbrugere og til professionelle, jf. 

figur 4. Alge- og desinfektionsmidler udgjorde henholdsvis 8 og 25 pro-

dukter. Herudover har Norge kontrolleret et enkelt oxidationsmiddel og 

6 pH+- og 4 pH- produkter, jf. figur 8. 
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Figur 7. Resultater fra Norge over kontrollen fordelt på virksomhedstyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Figuren viser de norske undersøgte produkttyper 

 

Kontrollen med klassificeringen og mærkningen af poolkemikalierne 

viste, at 1 desinfektionsmiddel blev solgt med anprisninger, som miljø-

venligt. 1 aktivator blev solgt som biocidmiddel. 5 faremærkninger (fra 

en virksomhed) var ikke udformet på nationalt sprog. Virksomhedsnavn 

fandtes på alle produkterne. Alle produkterne indeholdt farlige kemiske 

stoffer og de kemiske navne på emballagen var i orden. Ud af 7 hjemme-

sider, har 4 virksomheder fået indskærpelse om reglerne vedr. reklame 

for farlige kemiske stoffer og produkter. 22 produkter (50 %) var klassi-

ficeret i fareklassen sundhedsskadeligt, det var 16 desinfektionsmidler, 

2 algemidler, og 1 oxidationsmiddel. 8 produkter var ætsende, fordelt på 

6 desinfektionsmidler, 1 algemiddel og 1 pH+ middel. 24 produkter var 

klassificeret som irriterende. 6 desinfektionsmidler, 1 oxidationsmiddel 

og 1 pH+ midler var klassificeret oxiderende. 15 desinfektionsmidler og 

4 algemidler var klassificeret miljøfarlig. Ingen af de øvrige produkter 

var klassificeret miljøfarlig. Der blev fundet overtrædelser, som vedrører 

klassificeringen og mærkningen for sundheds- og miljøfarlige egenska-
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ber i 8 produkter, 7 desinfektionsmidler og 1 algemiddel, ud af de 44 

farlige produkter. Et desinfektionsmiddel måtte fjernes fra markedet og 

2 skulle omklassificeres til ætsende. 

I Norge skal alle biocider, herunder alge- og desinfektionsmidler, re-

gistreres i Produktregisteret. I Norge er det Klima- og forurensningsdi-

rektoratet, som er ansvarlig for biociddirektivets regler om produktgod-

kendelser. Norge har ikke national godkendelsesordning på alge- og 

desinfektionsmidler (med undtagelse af desinfektionsmidler til drikke-

vand, som er underlagt anden lovgivning og dermed undtaget fra norsk 

biocidforskrift). 

Kontrollen med biociddirektivet viste, at alle aktivstofferne var lovli-

ge. 30 af de 33 produkter indeholdt et aktivstof og 3 produkter indeholdt 

2 aktivstoffer. 

Håndhævelsen af overtrædelserne var indskærpelser om lovliggørel-

se. Tilsynet i Norge har indskærpet overfor virksomhederne at lovliggø-

re klassificering og mærkning, inklusiv information om faremærkning på 

hjemmesider, for 26 produkter, hvoraf 17 desinfektionsmidler. 4 biocid-

produkter manglede indberetning til Produktregisteret. 4 virksomheder 

har fået indskærpelse overfor manglende information om faremærknin-

gen af de kemiske produkter på hjemmesiderne. Alle desinfektionsmid-

ler og algemidler er lovliggjorte. 

3.1.3 Resultat fra Danmark 

Kemikalieinspektionen har ført tilsyn med importører, producenter og 

forhandlere. Virksomhederne blev udvalgt på baggrund af oplysninger i 

produktregistret, opslag på internettet og reklamer, hvor der annonceres 

for produkter til pools. For alle virksomhederne gjaldt det, at de indsendte 

emballageoplysninger samt dokumentation for indholdet af kemiske stof-

fer i deres produktserier. Herudover blev reklamebudskaber og informa-

tion om produkternes farlighed kontrolleret på to hjemmesider. 

I Danmark blev der kontrolleret 9 virksomheder, heraf 2 internetfor-

handlere, 2 importører og 5 virksomheder som både er importører og 

forhandlere, figur 9. I alt blev der kontrolleret 86 produkter og 2 hjem-

mesider. De kontrollerede produkter er overvejende til forbrugere. 13 af 

produkterne blev dog markedsført både til professionelle og forbrugere, 

jf. fig. 4. 46 af de kontrollerede produkter var til biocidformål, fordelt på 

24 algemidler, 22 desinfektionsmidler, herunder 9 oxidationsmidler. 

Herudover kontrolleredes 10 rengøringsmidler, 4 flokkuleringsmidler, 7 

pH- midler og 7 pH+ midler. 2 produkter var til andet formål, se figur 10. 
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Figur 9. Figuren viser de danske undersøgte virksomhedstyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur10. Figuren viser de danske undersøgte produkttyper 

 

Kontrollen med klassificeringen og mærkningen af poolkemikalierne viste 

at 5 produkter manglede fareetiketter, hvilket betyder, at forbrugerne 

ikke blev advaret om indholdet af farlige kemiske stoffer i produkterne. 5 

virksomheder og 2 hjemmesider har fået vejledning om reglerne for re-

klame om farlige kemiske stoffer og produkter på hjemmesider. 

21 produkter var sundhedsskadelige og 12 ætsende. 9 af produkter-

ne var klassificeret oxiderende, 1 desinfektionsmiddel, 4 algemidler og 5 

oxidationsmidler. 7 produkter var meget brandfarlige, et algemiddel, 3 

oxidationsmidler, 1 pH- middel, 1 pH+ middel og 1 rengøringsmiddel. 14 

algemidler, 10 desinfektionsmidler, 4 flokkuleringsmidler og 1 rengø-

ringsmiddel var klassificeret miljøfarlig. Klassificeringen og mærkningen 

for sundheds- og miljøfarlige egenskaber var ikke i orden på 9 af pro-

dukterne, det var 2 desinfektionsmidler, 3 algemiddel og 2 pH+ midler og 

1 flokkuleringsmiddel. 2 desinfektionsmidler, 1 pH- middel og 3 rengø-
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ringsmidler skulle omklassificeres til ætsende pga. meget lave eller me-

get høje pH-værdi. 

I Danmark skal alle biocidmidler registreres i produktregistret. Det sker 

ved at indsende oplysninger om produktet til Miljøstyrelsen, som sørger for 

at oplysningerne sendes til registrering. For midler til bekæmpelse af alger 

kræves der i Danmark en national godkendelse af Miljøstyrelsen. 

Kontrollen med biociddirektivet og de nationale biocidregler viste, at 

der var 24 produkter, som ulovligt blev solgt til bekæmpelse af alger i 

poolvandet. Kontrollen viste, at alle aktivstoffer i desinfektionsmidlerne 

var lovlige til denne anvendelse. 34 produkter indeholdt et aktivstof, 9 

produkter indeholdt 2 aktivstoffer og 2 produkter indeholdt 3 aktivstof-

fer. 2 produkter indeholdt borsyre, som der er taget non-inclusion deci-

sion om, jf. Kommission Decision 2008/809/EC. 

Håndhævelsen af overtrædelserne var at Miljøstyrelsen gav en ind-

skærpelse til virksomhederne om at produkterne skulle lovliggøres. 

Alle 24 algemidler var ulovlige at markedsføre. 6 af de 24 produkter 

er blevet fjernet fra markedet. Markedsføringen af 16 produkter er æn-

dret, så produkterne markedsføres som desinfektionsmidler. Virksom-

hederne til 2 produkter fik gentagen indskærpelse. Der blev indskærpet 

overfor virksomhederne om 6 desinfektionsmidler vedrørende oplys-

ningerne på etiketterne og vedrørende fejlmærkning pga. ekstrem pH. 

Ingen af oxidationsmidlerne var klassificeret og faremærket korrekt. 4 

produkter havde ingen etiket, fordi de sædvanligvis sælges til professio-

nel brug i svømmehaller, men blev her solgt til private. Salget overfor 

produktet blev indskærpet, og der blev fulgt op overfor importøren af 

produkterne. De 5 andre oxidationsmidler indeholdt aktivt chlor, men 

manglede den særlige chlorsætning „Advarsel. Må ikke anvendes i for-

bindelse med andre produkter, da der kan frigøres farlige luftarter 

(chlor)“. Etiketterne blev ændret og produkterne er lovliggjort. 

Rengøringsmiddelvirksomhederne har fået rådgivning om mærkning 

efter detergent forordningen. Der blev indskærpet overfor virksomhe-

derne om 6 produkter med ekstrem pH, det var 2 desinfektionsmidler, 3 

rengøringsmidler og 1 pH- middel. Et af rengøringsmidlerne blev fjernet 

fra markedet og de øvrige produkter er lovliggjorte. Udover det ene pH-

middel med ekstrem pH, blev der fundet to andre med ekstrem pH, som 

viste sig, at være lovlige, idet virksomhederne kunne dokumentere, at de 

kun indeholder rene stoffer i vandige opløsninger. 

For de fleste virksomheder var det nyt, at biocider skal registreres 

uanset om de er til forbrugere eller til professionelt brug. Antallet af 

algemidler i Danmark var relativt stort sammenlignet med de øvrige 

nordiske lande. I Danmark kræves der national godkendelse ved mar-

kedsføring af algemidler og ingen af produkterne var godkendte. Der 

blev derfor i forbindelse med kampagnen sendt information ud til im-

portørerne om det danske godkendelseskrav. 
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3.1.4 Resultat fra Finland 

Finland har kontrolleret 12 virksomheder, to producenter og to grossister, 

fire som er både producent og importør, samt fire importører, figur 11. 

Der er kontrolleret 38 produkter, heraf ca. 17 til professionel brug og 9 

forbrugerprodukter, 12 produkter faldt i begge kategorier, figur 4. 

Otte produkter blev solgt som algemidler, og 29 som desinfektions-

midler og et enkelt produkt blev solgt som mugmiddel, figur 12.  

Finland udførte kontrollen i 2007, og indberetningen af resultater 

omfattede kun biocidprodukter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Figuren viser de undersøgte finske virksomhedstyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur12. Figuren viser de finske undersøgte produkttyper 

 

Kontrollen med klassificeringen og mærkningen af poolkemikalierne 

viste, at på et produkt var faren ved produktet nedtonet, 1 produkt kun-

ne forveksles med legetøj, og på en fareetiket var teksten skrevet med 

svag skrift. 3 produkter var udformet på finsk, men manglede svensk 
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etiket. En enkelt virksomhed havde forkert adresse på fareetiketten. 8 

produkter manglede oplysninger om kemiske stofnavne på faremærk-

ningen. 19 (51 %) ud af de 37 produkter var sundhedsskadelige, heraf 

13 desinfektionsmidler og 6 algemidler. 9 desinfektionsmidler var fare-

klassificeret som ætsende. 5 desinfektionsmidler og 2 algemidler var 

lokalirriterende. 1 desinfektionsmiddel var klassificeret meget brandfar-

lig. 4 desinfektionsmidler var klassificeret som oxiderende. 4 produkter, 

2 algemidler og 2 desinfektionsmidler skulle omklassificeres til ætsende 

pga. ekstrem pH. Klassificeringen og mærkningen af sundheds- og miljø-

farlige egenskaber var ikke i orden på i alt 19 produkter, heraf 12 desin-

fektions- og 5 algemidler. De væsentligste mangler var fejlklassificering 

pga ekstrem pH, hvor produkterne skulle omklassificeres til ætsende og 

produkter, som manglede klassificering som oxiderende. 

Produktdata skal indsendes til det finske produktregister på alle bio-

cidprodukter, og dette gælder for produkter både til forbrugere og til 

professionelt brug, men en egentlig godkendelsesordning er endnu ikke 

igangsat for desinfektions- og algemidler i Finland. 

Kontrollen med biociddirektivet viste, at der blandt de 37 produkter 

indeholdt et desinfektionsmiddel aktivstoffet 5-chloro-2-methyl-2H-

isothiazol-3-one, som ikke er anmeldt til den specifikke anvendelse. 

Funktionen for anvendelsen af aktivstoffet sodiumcarbonat var uklar i to 

af desinfektionsmidlerne. Funktionen for anvendelsen af stoffet alumi-

niumsulfat var ligeledes uklar i et desinfektionsmiddel. Aluminiumsulfat 

er ikke anmeldt til den specifikke anvendelse. 22 ud af 37 produkter 

indeholdt et aktivstof, 10 produkter indeholdt 2 aktivstoffer og 5 pro-

dukter indeholdt 5 aktivstoffer. 

Håndhævelsen af overtrædelserne var dels vejledninger og salgsfor-

bud. I alt blev der givet 20 vejledninger til de ansvarlige virksomheder 

for produkterne til desinfektionsformål vedrørende mangler på fareeti-

ketterne, overtrædelse af klassificerings og mærknings reglerne og ulov-

lig emballage. Et enkelt desinfektionsmiddel blev forbudt at sælge pga. 

indhold af ulovligt aktivstof (5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one). 

For algemidlerne blev der givet vejledning til virksomhederne om 5 

produkter, og information til den ansvarlige virksomhed i 2 tilfælde. 

  



 



4. Konklusion 

Produktsortimentet til pools var stort, og produktområdet er omfattet af 

mange regelsæt. 

Tilsynet blev koordineret imellem de nordiske lande med henblik på 

at få flest mulige virksomheder og produkter repræsenteret. 

I kampagnen blev der totalt kontrolleret 46 virksomheder og 212 

produkter, heraf var 94 desinfektionsmidler og 46 algemidler. PH-

reguleringsmidlerne fordelte sig med 18 pH- og 17 pH+ midler. Resten 

var produkter til snavs og smuds, heraf var 13 rengøringsmidler, 9 flok-

kuleringsmidler samt et enkelt produkt til beskyttelse af materialer og 

fire produkter var til andet formål. 

Kontrollen af alge- og desinfektionsmidler (i alt 148 produkter) viste, 

at registreringspligten i landene er den samme, idet der er registre-

ringspligt for alle biocidmidler både til professionelle såvel som til for-

brugere. 

I Sverige sanktioneres med politianmeldelser mod virksomheder 

med produkter, som ikke er anmeldt til produktregistret.  På baggrund 

af de fundne overtrædelser vurderede tilsynsmyndigheden, at kendska-

bet til registreringspligten på poolkemikalier var mangelfuld hos udby-

derne. 

Tilsynsmyndigheden i Norge vurderede på baggrund af de fundne 

overtrædelser, at kendskabet til registreringspligten på poolkemikalier 

er noget mangelfuld hos enkelte udbydere. 

I Danmark, hvor forbrugerprodukter hidtil ikke har været registreret, 

blev orienteringen af information om registreringspligten vægtet højere 

end sanktioner. Desuden viste kampagnen, at viden om godkendelses-

pligten på algemidler til pools ikke er velkendt, så overtrædelsesprocen-

ten på dette område var så høj, at der fortsat vil være behov for at kon-

trollere algemidler. 

Overtrædelsesprocenten ved faremærkningen lå samlet set noget hø-

jere for desinfektions- og algemidlerne end for de øvrige produkttyper. 

Dette skyldtes bl.a. at mange af produkterne til biocidformål havde eks-

trem pH, som virksomhederne ikke har været opmærksomme på ved 

klassificeringen. Desuden skulle flere af produkterne omklassificeres 

mht. miljøfaren efter reglerne om individuelle grænser. 

I Danmark blev der fundet to produkter med stoffet borsyre, som 

ifølge en ikke optagelses beslutning ikke længere må være i desinfekti-

onsmidler efter den 25. oktober 2009. 

Syv forskellige biocidprodukter indeholdt aktivstoffer, hvor der var 

tvivl om funktionen af aktivstofferne i produkterne. 
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For både registreringspligt og status på aktivstofferne vil der vedva-

rende være behov for at informere virksomhederne om deres pligt til at 

registrere og følge status på stoffer under reviewprogrammet. Dette skal 

specielt ses i lyset af, at reviewprocessen for aktivstoffer for desinfekti-

onsmidler til pools først startede den 31. juli 2007. 

De virksomme stoffer i produkterne viste sig at være de samme i hhv. 

midler til desinfektion, mod alger og til oxidation. 

Mange af produkterne indeholdt mere end et aktivstof, hvilket også 

vidner om, at producenterne bestræber flere funktioner, dvs. både oxi-

derende, bekæmpende og/eller pH-regulering. 

Rengøringsmidlerne viste sig også at indeholde aktivstoffer, som er 

optaget i biociddirektivet, dvs. de kan samtidig være virksomme overfor 

svamp og råd. Når produkterne anprises til både rengørings- og biocid-

formål er de omfattet af både detergentforordningen og biociddirektivet. 

I Finland blev der fundet et enkelt algemiddel og et desinfektions-

middel som indeholdt aktivstoffer, som ikke er anmeldt til den specifik-

ke anvendelse. 

I alle landene blev der fundet produkter med ulovlige anprisninger, 

som nedtoner produktets farlighed, f.eks. som helt „naturligt produkt“, 

miljøvenligt m.m. 

Et desinfektionsmiddel kunne forveksles med legetøj, idet emballagen 

lignede en amerikansk fodbold, og flere skimmere var udformet som fly-

dende ænder, fisk og andre figurer, som vækker børns nysgerrighed, og 

som dermed er ulovlige til opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 

Disse produkter er blevet trukket tilbage fra markedet. 

I Norge og Sverige blev der fundet produkter uden nationalt sprog, og 

i Danmark fem produkter, som slet ikke havde en fareetiket. Salg af farli-

ge produkter uden fareetiket er ulovligt, idet forbrugeren ikke får den 

nødvendige advarsel om produktets farlighed. Det samme gælder for 

produkter uden nationalt sprog på fareetiketten. 

Desinfektionsmidler og algemidler var typisk klassificeret og fare-

mærket enten som sundhedsskadelig, ætsende eller lokalirriterende. 

Mange af de anvendte stoffer er på listen over farlige stoffer, og udover 

sundhedsfaren var stofferne også klassificeret som miljøfarlige. 

Tre problemer vedrørende klassificering og mærkning som var fælles 

i alle landene var „ekstrem PH-reglen“, som betyder at produkter skal 

klassificeres ætsende, uklarheder omkring tolkningen af skimmere til 

poolkemikalier, hvorvidt der er tale om emballage eller beholder til brug 

ved anvendelsen og sidst mærkningskravet på tabletter, som skal mær-

kes enkeltvis. 

I projektet blev der således fundet både desinfektionsmidler, rengø-

ringsmidler og pH--reguleringsmidler, som havde ekstrem pH, og der-

med blev omfattet af reglerne for ekstrem pH. Udover at produkterne 

skulle omklassificeres, skulle de også være forsynet med børnesikret 

lukning og følbar advarselstrekant. 
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Skimmere/dispensere hindrer på den ene side, at tabletterne ikke 

smides på bunden, på den anden side indeholder den farlige kemiske stof-

fer, som forbrugeren ikke er advaret imod (bortset fra i Norge som kræver 

faremærkning), f. eks oplysningen om, at produkterne skal tages op af 

vandet, når der bades. Mange skimmere/dispensere er ikke børnesikrede, 

hvilket myndighederne finder uhensigtsmæssigt, specielt når de kan an-

vendes til dosering af såvel ætsende som sundhedsskadelige produkter. 

Mange af produkterne til desinfektionsformål, blev solgt på tablet-

form til dosering i skimmere, disse tabletter skal faremærkes, hvis hver 

tablet er individuelt emballeret. 

Markedsføringen af produkterne på hjemmesider, annoncer o. lign. 

blev kontrolleret af Norge og Danmark. For de kontrollerede hjemmesi-

der var det kun ca. halvdelen, som overholdt reglen om, at reklamebud-

skaber skal angive produktets faremærkning. Der vil fortsat være behov 

for at kontrollere om reglen overholdes. 

Projektet har givet anledning til håndhævelse overfor poolkemikalier 

i de enkelte lande samt information til virksomhederne om de mange 

omfattende regelsæt for de forskellige typer produkter. 

  



 



5. Fakta om poolkemikalier (til 
virksomheder) 

Virksomheder, som sælger produkter til poolkemikalieformål, skal sikre 

sig at 

 

 Deres produkter er registreret i produktregistret jf. de regler, som 

gælder i de respektive lande. Det gælder uanset om produkterne er til 

professionelle eller til forbrugerformål 

 Anprisningerne på produktet er i overensstemmelse med produktets 

anvendelse, og kontakte myndighederne, hvis de er i tvivl om, hvilken 

produkttype deres produkt hører under. Dette gælder specielt for 

produkter, som sælges til anvendelse både til rengøring, 

desinfektions- og/eller konserveringsformål 

 De kender status på aktivstofferne i produkterne som er i en fase, 

hvor der løbende opdateres lister over hvilke stoffer der ikke er 

optaget på biociddirektivets bilag I, IA eller IB og dermed skal 

udfases, og hvilke som er taget op på positivlisten og dermed udløser 

frist for ansøgning om produktgodkendelse, jf. flowdiagrammet 

bagerst i rapporten eller find information på myndighedernes 

hjemmesider: 

a) I Danmark på www.biocidinfo.dk 

b) I Norge: http://www.klif.no/Tema/Kjemikalier/Biocider/ 

c) I Sverige: http://www.kemi.se/templates/Page____6064.aspx 

d) I Finland: http://www.tukes.fi/fi/ Søg link til biocider 

 Produkternes etiketter og emballage overholder gældende regler 

vedr. klassificering og mærkning, herunder reglen vedrørende 

ekstrem pH og at tabletterne skal mærkes individuelt/enkeltvis 
 Skimmere, som sælges til produkter/tabletter som er ætsende bør 

børnesikres 
 

http://www.biocidinfo.dk
http://www.klif.no/Tema/Kjemikalier/Biocider/
http://www.kemi.se/templates/Page____6064.aspx
http://www.tukes.fi/fi/




6. Tips om brug af 
poolkemikalier (til forbrugere) 

Forbrugere, som anvender poolkemikalier, anbefales at  

 

 Minimere forbruget af kemikalier til desinfektion og algebekæmpelse 

i såvel indendørs som udendørs pools 

 Nøje følge doseringsangivelser og andre oplysninger om faren ved 

produkterne 

 Fjerne, så vidt det er muligt, skimmere /dispensere indeholdende 

kemikalier, når der bades i vandet 

 Bruge skimmere, som kan lukkes i bunden, når beholderen tages op, 

og/eller fastspændte skimmere, når der bades i vandet 

 Være specielt opmærksom på kemikalieanvendelsen hvis poolen 

benyttes af børn 

 Anvende, så vidt det er muligt, børnesikrede 

skimmere/dispensere i poolen 



  



Summary and conclusion 

Pool chemicals for cleaning, adjustment and hygiene purposes include 

the following product categories: pH adjustment agents, disinfectants, 

algicides, flocculation agents, cleaning and care products, anti-

chlorination agents and a few other specialised products. 

The common Nordic control takes its starting point in the new EU 

regulation on the area – the Biocidal Products Directive and the need 

to control if the companies have understood the rules and if they com-

ply with them. 

The control campaigns in Norway, Sweden and Denmark were car-

ried out in 2009, the Finnish results, however, are from a control cam-

paign in 2007. 

During the campaign, a total of 46 companies and 212 products were 

controlled, hereof 94 disinfectants and 46 algicides. There were a total of 

35 pH-adjustment products; of these, 18 were pH- products and 17 were 

pH+ products. The remaining products were for dirt and filth, hereof 13 

cleaning agents, 9 flocculation agents plus 1 product for the preservation 

of materials and 4 products for other purposes. 

The controlled products were both for the use in indoor and outdoor 

pools. About 64% of the controlled products were mainly intended for 

consumers; less than 15% were intended for professional use and 21% 

were intended for both purposes. 

The results of the control 

The number of violations has been extensive when it comes to 

knowledge about classification and labelling of the controlled products. 

This has resulted in extensive information to the companies about the 

different sets of rules which apply to the different product categories 

and dialogue with the companies about the legalisation of the products. 

The control of algae and disinfection agents showed that the registra-

tion requirement is the same in the Nordic countries given that there is a 

registration requirement for all biocidal products for both professionals 

as well as for consumers. 

The violations found in the control suggest that the companies’ 

knowledge about the registration requirement to a certain extent is in-

sufficient. In Denmark, the authorities estimate that the knowledge 

about the authorisation requirement for algicides is not well known, 

given that the violation ratio in this area was so high that further control 

will be necessary. 
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The violations 

The biocidal rules: 

Few violations were found when it comes to active ingredients which did 

not comply with the Biocidal Products Directive requirement, which 

states that the substances must be registered for their specific use. The 

same applies for the active ingredients which will be phased out in the EU. 

Classification and labelling 

The control of the classification and labelling of the products has shown 

violations in the following areas: 

 

 Missing classification and labelling of very high or very low pH-value 

 Missing warning about contents of active chlorine 

 Decantation and missing hazard labelling on containers for the use in 

swimming pools (skimmers/dispensers) 

 Missing hazard labelling in connection with advertising of dangerous 

chemical substances and products 

 Missing labelling of products in tablet form 

pH value 

The control of the information in the safety data sheets has shown that 

products for disinfection or algae control as well as cleaning and pH-

adjusting agents may have pH values which are less than 2 or higher 

than 11.5. These products which are deemed to be classified as corro-

sive must be relabelled and be fitted with child-resistant fastenings 

and tactile warning. 

Oxidising substances in the products 

Moreover, it has become apparent that many of the products for disin-

fection and algae control contain oxidising substances. This property 

was not stated on the labelling of the products. 

Hazard labelling on skimmers 

Hazard labelling on skimmers, which are used to store/dose pool chemi-

cals has been discussed by the environmental authorities in the partici-

pating countries. According to the authorities it is disturbing, that dan-

gerous chemical substances, whereof many are classified and labelled as 

corrosive and hazardous for the health and/or for the environment, are 

decanted to containers without the hazard labels following suit. 

The authorities in Norway view skimmers as packaging and have by way 

of “Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier” the au-

thority to demand hazard labelling on skimmers. The labelling on the dis-

penser must refer to the dangerous properties on the original product (the 

tablet) and is independent from the dilution which happens over time. 

In Denmark and Sweden the rules are interpreted differently as the 

legislation does not define skimmers as containers for storage of dan-
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gerous chemical substances. The use of chemicals in the container is on 

the contrary interpreted as a use. This use is not covered by the rules on 

classification and labelling. 

Skimmers/dispensers are used for the storage/dosage of pool chemi-

cals. During the campaign, inspectors found skimmers looking like toys; 

this kind of packaging (with or without hazard labels) is illegal for the 

use of dangerous chemical substances. 

Many of the products were sold in dose sizes/tablets. These products 

must be hazard labelled individually according to the rules on “small 

packaging”. It is especially important to comply with this rule when the 

products are decanted and stored separately from the original packaging. 

The authorities recommend that chlorine tablets and other danger-

ous chemical substances for pools, which are decanted to skim-

mers/dispensers, be fitted with child resistant fastenings. 

Furthermore, the authorities recommend that skimmers/dispensers 

be removed from the swimming pool when bathers are in the water. 

Recommendations for companies and consumers 

The project will result in a number of recommendations for companies 

and consumers. Amongst other things, the companies must regularly 

make sure that the hazard labelling and packaging of the products com-

ply with the existing rules on classification and labelling and that the 

active ingredients in their products are legal. 

The consumers must be observant of the hazard labelling and the 

warnings on the products and follow the dosage information and read 

the directions for use carefully. 

  



 



7. Bilag 1: Definitioner 

Biociddirektivet 

„Aktive stoffer“: Virksomme stoffer eller microorganismer, herunder vira 

eller svampe, med generel eller specifik virkning på eller imod skadegørere. 

„Biocidholdige produkter“: Aktive stoffer og præparater, som inde-

holder et eller flere aktive stoffer i den form, hvori de overdrages til bru-

geren, og som er bestemt til at kunne ødelægge, hindre, uskadeliggøre, 

hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe virkningen af skadegø-

rere kemisk eller biologisk. 

Produkttyper beskrevet i bilag V til Biociddirektivet 

Produkttype 2: Desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentli-

ge sundhedsvæsen og andre biocidholdige produkter 

Desinficering af luft, overflader, materialer, udstyr og møbler, der ik-

ke kommer i direkte berøring med levnedsmidler eller foder på private 

eller offentlige områder, herunder industriarealer og hospitaler, samt 

produkter, der anvendes som algedræbende. 

Produkttype 10: Midler til beskyttelse af byggematerialer 

Beskyttelse og udbedring af murværk og andet byggemateriale, bort-

set fra træ ved at hindre mikrobiologiske angreb eller algeangreb 

Markedsføring (jf. Biociddirektivet) 

Enhver overdragelse mod eller uden vederlag, eller senere oplagring 

bortset fra overdragelse til oplagring med efterfølgende forsendelse ud 

af Fællesskabets toldområde eller bortskaffelse. Indførsel af et biocid-

holdigt produkt til Fællesskabets toldområde anses for markedsføring i 

den i Biociddirektivets omhandlende forstand. 

Importøren 

Forstås i denne rapport som den, der er ansvarlig for at produktet lever 

op til gældende regler inden det markedsføres i det pågældende land. 

Artikel 

En genstand, der under fremstilling har fået en særlig form eller overfla-

de eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammen-

sætning er bestemmende for dens funktion4. 

 

────────────────────────── 
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærk-

ning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af forordning nr. 1907/2006. 



 



8. Bilag 2: Kemiske stoffer i 
poolkemikalier 

Desinfektionsmidler 

Stofnavn Cas. nr. Klassificering 

Natriumhydrogensulfat  7681-38-1 Xi; R41 

 

Natriumcarbonat  497-19-8 Xi;R36  

 

Symclosen 87-90-1 O; R8 Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50/53  

 

Pentakaliumperoxymonosulfat 70693-62-8  

 

Kobber  7440-50-8  

 

Natriumperoxydisulfat 7775-27-1  

 

Polymer kvaternær ammoniumforbindelse 25988-97-0  

 

Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion 32718-18-6  

 

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl- C10-

C16-alkyldimethyl, chloride 

 

68989-00-4  

 

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl- C8-

C18-alkyldimethyl, chloride 

 

63449-41-2 Xn;R21/22 C;R34 N;R50  

 

Calciumhypochlorit 7778-54-3 konc.>=25%  Xn;R22 C;R34 N;R50 

10%<=konc.<25%  C;R34 

3%<=konc.<10%  Xi;R37/38 R41 

0,5%<=konc.<3%  Xi;R36 

 

Didecyldimethylammoniumchlorid 7173-51-5  

 

Xn;R22 C;R34 

 

Benzalkoniumchlorid 8001-54-5 

 

 

 

Benzyldodecyldimethyl-ammoniumchlorid 139-07-1  

 

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl- C12-

C16-alkyldimethyl, chloride 

 

68424-85-1 

 

 

 

Saltsyre 7647-01-0 

 

konc.>=5%  T;R23 C;R35 

1%<=konc.<5%  Xn;R20 C;R35 

0,5%<=konc.<1%  Xn;R20 C;R34 

0,2%<=konc.<0,5%  C;R34 

0,02%<=konc.<0,2% Xi;R36/37/38 

 

Natriumhypochlorit  7681-52-9 konc.>=25%  Xn;R22 C;R34 N;R50 

10%<=konc.<25%  C;R34 

3%<=konc.<10%  Xi;R37/38 R41 

0,5%<=konc.<3% Xi;R36 

 

Aluminiumsulfat 10043-01-3  

 

Polyhexamethylenbiguanid 27083-27-8  

 

1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-

dion 

 

16079-88-2  

 

Kobbersulfat 7758-98-7 Xn;R22 Xi;R36/38 N;R50/53  
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Stofnavn Cas. nr. Klassificering 

Kaliumhydrogensulfat 7646-93-7  

 

Natriumchlorid 7647-14-5  

 

Calciumdihydroxid 1305-62-0  

 

Algemidler 

Stofnavn Cas. nr. Klassificering 

Trichlorisocyanursyre 87-90-1 O;R8 Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50/53  

 

Calciumchlorid 10035-04-8  

 

Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion 

 

32718-18-6  

 

Calciumhypochlorit 7778-54-3 konc.>=25%  Xn;R22 C;R34 N;R50 

10%<=konc.<25%  C;R34 

3%<=konc.<10%  Xi;R37/38 R41 

0,5%<=konc.<3% Xi;R36 

 

Pentakaliumperoxymonosulfat 70693-62-8  

 

Troclosen-natrium 2893-78-9 konc.>=10% 

XN;R22 R31 XI;R36/37  

 

Benzyldodecyldimethyl-ammoniumchlorid 139-07-1  

 

Polymer af N-methylmethanamin 

og oxiran /polymer 

kvaternær ammoniumchlorid 

 

25988-97-0  

 

Didecyldimethylammoniumchlorid 7173-51-5 Xn;R22 C;R34 

 

Benzalkoniumchlorid 8001-54-5  

 

Aluminiumsulfat 10043-01-3  

 

Saltsyre 7647-01-0 

 

konc.>=5%  T;R23 C;R35 

1%<=konc.<5%  Xn;R20 C;R35 

0,5%<=konc.<1%  Xn;R20 C;R34 

0,2%<=konc.<0,5%  C;R34 

0,02%<=konc.<0,2% Xi;R36/37/38 

 

Ethanol 64-17-5 F;R11  

 

Hydrogenperoxid 7722-84-1 konc.>=70%   R5 O;R8 Xn;R20/22 C;R35 

50%<=konc.<70%  O;R8 Xn;R20/22 C;R34 

35%<=konc.<50%  Xn;R22 Xi;R37/38-41 

8%<=konc.<35%  Xn;R22 Xi;R41 

5%<=konc.<8%  Xi;R36 

 

Troclosennatrium, dihydrat 51580-86-0 Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50/53 

 

N-methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 Xi;R36/38 

 

Kobbersulfat 7758-98-7  

 

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl- C12-

C16-alkyldimethyl, chloride 

 

68424-85-1  

 

2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre 37971-36-1  

 

Borsyre 10043-35-3 konc.>=5,5  Rep. Cat. 2;R60-61 

 

Cyanuarsyre 108-80-5  

 

Benzyldimethyltetradecyl-ammoniumchlorid 139-08-2  
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Stofnavn Cas. nr. Klassificering 

Poly (diallyldimethyl-ammoniumchlorid) 26062-79-3  

 

pH-reguleringsmidler 

Stofnavn Cas. nr. Klassificering 

Natriumcarbonat  497-19-8 Xi;R36  

 
Natriumhydrogensulfat 7681-38-1 Xi;R41 

 
Troclosennatrium, dihydrat 51580-86-0 Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50/53  

 
Symclosen 87-90-1 O;R8 Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50/53  

 
Natriumhydroxid 1310-73-2 konc.>=5%  C;R35 

2%<=konc.<5%  C;R34 

0,5%<=konc.<2%  Xi;R36/38  

 
Natriumhydrogensulfat 7681-38-1 Xi;R41 

 
Benzyldodecyldimethyl-ammoniumchlorid 

 
 139-07-1  

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl- 

C10-C16-alkyldimethyl, chloride 

 

68989-00-4  

Pentakaliumperoxymonosulfat 70693-62-8  

Flokkuleringsmidler 

Stofnavn Cas. nr. Klassificering 

Aluminiumdichloridhydroxid 14215-15-7  

 

Phosphorsyre 7664-38-2 konc.>=25%  C;R34 

10%<=konc.<25%  Xi;R36/38 

Rengøringsmidler 

Stofnavn Cas.nr Klassificering 

Kaliumhydroxid 1310-58-3 
konc.>=25%   Xn;R22 C;R35 

5%<=konc.<25%   C;R35 

2%<=konc.<5%   C;R34 

0,5%<=konc.<2%  Xi;R36/38 

 

Sulfamidsyre 5329-14-6 Xi;R36/38 R52/53 

 

Butylglycol 111-76-2  Xn;R20/21/22 Xi;R36/38  

 

Anioniske tensider    

 

Citronsyre   77-92-9 F;R11 Xi;R38-41 N;R51/53 

 

Aluminiumchloridhydroxid sulfat 39290-78-3  

 

Fedtsyre polyglycolether ikke oplyst  

 

Myresyre 64-18-6 konc.>=90%  C;R35  

10%<=konc.<90%  C;R34  

2%<=konc.<10%  Xi;R36/38 
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Stofnavn Cas.nr Klassificering 

Phosphorsyre 7664-38-2 konc.>=25%  C;R34 

10%<=konc.<25%  Xi;R36/38 

 

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl- C10-

C16-alkyldimethyl, chlorider 

68989-00-4  

 

 

Saltsyre 7647-01-0 konc.>=5%   T;R23 C;R35 

1%<=konc.<5%  Xn;R20 C;R35 

0,5%<=konc.<1%   Xn;R20 C;R34 

0,2%<=konc.<0,5%   C;R34 

0,02%<=konc.<0,2%  Xi;R36/37/38 

 

 

 



9. Bilag 3: Flowdiagram til 
kontrol af biocider



Kræves der national godkendelse? 
JA 

 

Danmark: Algemidler er godkendelsespligtige 

Sverige, Norge og Finland: Algemidler er ikke godkendelsespligtige 

NEJ AKTIVSTOFKONTROL 

Er produktet 

registreret? 
NEJ 

Produktet skal registreres for at 

det lovligt kan markedsføres. 

(Kravene findes på side 24 i den-

ne rapport) 

HVOR 

Danmark: Miljøstyrelsen, Kemikalieenheden, Strandgade 29, 1401 Kbh. K  

Sverige: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg 

Norge: Produktregisteret, Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo 

Finland: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Kemikalieproduktregistret, Kalevantie 2,  

33100 Tammerfors, e-mail: tuoterekisteri@tukes.fi 

JA 

Er aktivstofferne i produktet på bilag I 

på forordningen til BPD? 
NEJ Aktivstoffet er et nyt aktivstof, og skal godkendes i EU førend det lovligt kan markedsføres i EU 

JA STATUS PÅ AKTIVSTOFFET 

Aktivstoffet i produktet 

anmeldt til PT2 på bilag 

II til forordningen? 

JA 
Hvad er status på aktiv-

stoffer under review 

programmet? 

OPTAGET 
Aktivstoffet er 

optaget på bilag I 

til BPD 

JA Krav om produkt godkendelse, følger EU´s optagelsesdirektiver.  

Link: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm 

NEJ    IKKE OPTAGET, f.eks. Borsyre i PT2 

Har aktivstoffet en bio-

cidvirkning i produktet? 
JA 

Produktet med dette 

aktivstof er ikke lovligt 

at markedsføre i EU.  

ENDNU IKKE 

VURDERET 

Produktet med disse aktivstoffer kan lovligt markedsføres i EU – forudsat produktet 

er klassificeret og mærket i overensstemmelse med gældende regler. Tjek løbende 

optagelsesbilag 

NEJ  
FØLG OP MED! 

Hvis produktet indeholder mere end 1 
aktivstof, hvoraf kun det ene er anmeldt til 
bilag I, kan aktivstoffet i produktet principielt 
være lovligt på markedet.  

 

 
KLASSIFICERING OG MÆRKNING (se i afsnit 3.1.2) 

Bemærk at; 
1. Alle biocidprodukter uanset farlighed skal have et sikkerhedsdatablad 
2. Alle biocidprodukter er omfattet af klassificerings- og mærkningsreg-

lerne, herunder skal virksomhederne specielt være opmærksomme 
på: 
- Den særlige chlorsætning 
- Ekstrem pH 
- Ætsende produkter 
- Annoncering for farlige kemiske stoffer 
- Enkelt mærkning på tabletter 

 

mailto:tuoterekisteri@tukes.fi
http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm


10. Bilag 4: Flowdiagram til 
kontrol af detergenter



       

Er nogle af stofferne i produk-

tet optaget på bilag I på for-

ordningen til BPD? 

JA Anprises produktet til bakte-

riologiske biocidformål  
JA Indeholder produktet vaske- og 

rengøringsmidler 
JA 

Produktet er omfattet 

af både 

biocidlovgivningen og 

af vaske- og 

rengøringsmiddelforor

dningen 

NEJ  NEJ  NEJ    

Produktet er et vaske- og rengøringsmiddel og omfattet af vaske- og ren-

gøringsmiddel forordningen 
 

Produktet er omfattet af bio-

cidlovgivningen.  

Kontroller aktivstofferne jf. 

skemaet i Bilag 3 

  



11. Bilag 5: Klassificering og 
mærkning af produkter med 
ekstrem pH 
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