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På kurset gennemgår vi kravene til ansøgning om godkendelse af biocidholdige  
produkter under EU’s biocidforordning (BPR), så du vil kunne skelne mellem de 
forskellige ansøgningsformers muligheder. Via forskellige cases vil du lære, hvad 
en ansøgning indeholder, og hvordan du skal strukturere ansøgningsprocessen 
for et biocidholdigt produkt. Du vil desuden få praktisk viden om de forskellige 
ansøgningsmuligheder. Efter kurset ved du, hvad der skal til for at lave en 
komplet ansøgning om godkendelse af et biocidholdigt produkt. 

Vi vil desuden gå i dybden med biocidproduktfamilier, de nye krav til hormon-
forstyrrende stoffer, datakrav og IT værktøjerne. Der kan efter ønske fra 
deltagerne stilles skarpt på særlige områder og problemstillinger.  

Biocidholdige produkter er kommercielle produkter, som har til formål at dræbe 
eller hæmme skadelige organismer. Gruppen af biocidholdige produkter dækker 
et bredt spektrum af produkter, herunder desinfektionsmidler (hånd- og 
overfladedesinfektion), konserveringsmidler (træbeskyttelse, in-can), midler til 
skadedyrsbekæmpelse (rotte- og insektmidler) samt andre produkter (fx bund-
maling til skibe og balsameringsvæsker).  

KURSUSINDHOLD 

 Krav og tidslinjer for at opnå markedstilladelse på det europæiske marked 

 Gennemgang af forskellige ansøgningsprocedurer for godkendelse (national 
godkendelse, gensidig anerkendelse, forenklet godkendelsesprocedure og 
godkendelse af identiske produkter m.m.) 

 Biocidproduktfamilier 

 De nye krav til hormonforstyrrende stoffer 

 Krav til data og dokumentation  

 Brugen af programmerne R4BP 3 (Register for Biocidal Products),              
IUCLID 6 og SPC Editor  

 Nyeste viden på biocidområdet på nationalt og EU-plan 

 
MÅLGRUPPE OG FORUDSÆTNINGER 

Kurset henvender sig til virksomheder, som producerer og markedsfører biocider  
og biocidholdige produkter samt til virksomheder, hvis produktion er stærkt 
afhængig af biocidholdige produkter. 

 

 

KURSUSBESKRIVELSE 

GODKENDELSE AF BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER 
Kravene under BPR, biocidproduktfamilier og hormonforstyrrende stoffer 

DATO OG TID 

Torsdag den 19. november 2020 
Kl. 09:00 til 16:30 
 

KURSUSSTED OG ADRESSE 

DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm. 

 

PRIS  

4.700 DKK eksklusive 25 % moms. 
 
INKLUDERET I KURSUSPRIS 
 Kursusmateriale 
 Frokost og forfriskninger 
 Kursuscertifikat 
 
SPROG 

Kurset afholdes på dansk. Dele af 
undervisningsmaterialet kan være på 
engelsk. 

 

YDERLIGERE INFORMATION OG 
TILMELDING 

Sidste tilmeldingsfrist er senest 2 uger inden 
kursusdato, eller så længe der er ledige 
pladser. Afholdelse af kurset kræver et 
minimum antal deltagere. Vi forbeholder os 
retten til at udskyde eller aflyse kurset ved 
for få deltagere. 

Vibeke Salmon: 4516 9144/
ves@dhigroup.com 



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY by DHI udbyder en bred vifte af træningskurser og andre former for   
kompetenceopbygning, der kan vare fra en enkelt dag til flere måneder. Vores kurser udbydes 
som standardkurser eller tilpassede kurser. 

MIKE Powered by DHI kurser fokuserer på praktiske færdigheder, konkrete øvelser og på, 
hvordan du får det bedste udbytte af MIKE Powered by DHI software. Desuden giver disse 
kurser dig et indblik i MIKE Powered by DHI softwares store rolle som beslutningsstøtteværktøj.  

Tematiske kurser kombinerer begreber, redskaber, modelapplikationer og 
beslutningsstøtteværktøjer inden for hele vores forretningsområde. Det dækker emner som 
akvakultur og landbrug, energi, klimatilpasning, oversvømmelser, kyst og hav, overfladevand og 
grundvand, vand i byer, industri, miljø og økologi, produktsikkerhed, miljørisiko mv.  

Seminarer, workshops og temadage sætter fokus på udfordringerne i forhold til specifikke 
emner i vand- og vandmiljøsektoren samt inden for kemikalier, miljø og sundhed.  

Vores undervisere er højt kvalificerede professionelle, og mange af dem er internationale 
eksperter inden for deres områder. Det garanterer den høje kvalitet på kurser hos THE 
ACADEMY. 

Læs mere om THE ACADEMY on www.theacademybydhi.com 

 

RELATEREDE KURSER PÅ DANSK 

 KLASSIFICERING OG MÆRKNING AF KEMIKALIER -  
Grundkursus i CLP klassificering og mærkning 

RELATEREDE KURSER PÅ ENGELSK 

 IUCLID 6, SPC EDITOR AND R4BP FOR BIOCIDES - 
Preparing dossiers for biocidal products 

 QSAR - A TOOL TO FILL (ECO)TOXICOLOGICAL DATA 
GAPS - Introduction to the OECD QSAR Toolbox 

DHI 
Agern Allé 5 
2970 Hørsholm 

4516 9200  Telefon 
4516 9292  Telefax  

dhi@dhigroup.com 
www.dhigroup.com 
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UNDERVISERE 

Vores online kursus og events kalender 
indeholder mange flere  kurser - check og 
se, om de kan have din interesse:  

 

www.theacademybydhi.com/courses-and-events-calendar 

MICHAEL FINK 

Michael Fink arbejder som strategisk 
rådgiver af industrikunder i forbindelse med 
godkendelse af biocidprodukter og 
biocidaktivstoffer. Michael har udført 
toksikologiske vurderinger, effektivitets 
vurderinger, beskrevet humane 
eksponeringsscenarier samt udført 
risikovurderinger af biocider. Han er 
førende ekspert på biocidområdet med 
grundigt kendskab til national og EU-
lovgivning om biocider. 

Cand. scient. (biologi), Københavns 
Universitet 

 


