
BILAGA 3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2008, Bilaga IIV (förutom punkt 2, produktion av 

vattenbruksdjur och alger) 

Produkter för rengöring och desinfektion,  

— Kalium- och natriumtvål 

— Vatten och ånga 

— Kalkmjölk 

— Kalk 

— Osläckt kalk 

— Natriumhypoklorit (t.ex. flytande blekmedel) 

— Kaustiksoda 

— Kaustikt kali 

— Väteperoxid 

— Naturliga växtessenser 

— Citronsyra, perättiksyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra 

— Alkohol 

— Salpetersyra (mejeriutrustning) 

— Fosforsyra (mejeriutrustning) 

— Formaldehyd 

— Produkter för rengöring och desinfektion av spenar och mjölkningsanläggningar 

— Natriumkarbonat 

Kemikalier som är märkta med rött får inte användas som verksamma ämnen med biocideffekt i biocidprodukter, 

eftersom de förtecknade verksamma ämnena inte har godkänts enligt EU:s biocidförordning 528/2012 och inte ingår 

bland dem som fortfarande inte har utvärderats.   

KF (EU) 2021/1165, BILAGA IV, del D innehåller vissa undantag:  

- Naturliga växtessenser med undantag för linolja, lavendelolja och pepparmyntsolja. Linolja, lavendelolja och 

pepparmyntsolja – dessa är godkända till Bilaga I i biocidförordningen, dvs. för preparat där dessa ingår kan 

ansökas om tillstånd för biocidprodukter genom ett förenklat tillståndsförfarande. 

- Perättiksyra– är godkänd som vanligt verksamt ämne för användning inom produktgrupp PT3 ”Djurhygien”.  

Undantaget innebär inte att dessa ämnen får användas fritt, utan biocidpreparat innehållande sådana ska uppfylla 

kraven i biocidförordningen. Tillstånd för tillverkning av preparat innehållande perättiksyra skulle sökas senast 

1.10.2017. Detta innebär att man bara får använda sådana preparat innehållande perättiksyra som redan har blivit 

godkända för användning inom PT3 ELLER som fanns på vår marknad 1.10.2017 och för vilka ansökan har lämnats in i 

tid och tillståndsbehandlingen fortfarande pågår. På basis av Kemidigis biocidregister finns det inte ett enda godkänt 

preparat. Inte heller sådana som fått tillstånd av Unionen och som bara är införda i ECHA:s register, länkar till 

registren: 

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku 

https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products 

Om någon har för avsikt att använda ett biocidpreparat innehållande perättiksyra på en gård, ska av leverantören 

begäras en utredning av att preparatets tillståndsansökan för den aktuella användningen är under behandling. 

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products


OBSERVERA! Det är inte förbjudet att använda ovan nämnda ämnen i tvättmedel. Det kan till exempel finnas 

fosforsyra bl.a. i surt tvättmedel för mjölkrobotar, när syftet är att avlägsna oorganisk smuts bl.a. kalk- och 

mjölksten, men avsikten med preparatet får inte vara desinfektion av utrustningen. Marknadsföringspåståendena 

om preparatet har också betydelse för huruvida ett preparat betraktas som biocidpreparat eller inte. 


