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Fokusområder 2012 

REACH-FORUM 

Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter under REACH, 

kaldet FORUM, har afholdt 3 møder i 2012. I FORUM regi er der nedsat en række arbejdsgrupper, 

og Kemikalieinspektionen har i 2012 deltaget i 5 af arbejdsgrupperne: 

 Arbejdsgruppen om udarbejdelse af et elektronisk informationsudvekslingssystem mellem 

landenes kontrolmyndigheder. 

 Arbejdsgruppen om implementering af RIPE – REACH håndhævelsesdatabasen. 

 Arbejdsgruppen om samarbejde, koordinering og kommunikation mellem 

Kemikalieagenturet (ECHA), de nationale tilsynsmyndigheder og medlemslandene – 

INTERLINKS. 

 Arbejdsgruppen der står for udarbejdelse af en procedure for planlægning, styring, 

afrapportering og evaluering af fælles FORUM tilsynsprojekter. 

 Arbejdsgruppen der skal forberede arbejdsprogrammet for FORUM i perioden 2014-2016. 

På det europæiske kemikalieagentur ECHA’s hjemmeside www.echa.europa.eu afrapporteres 

FORUM’s resultater. 

 

KONTROL MED ULOVLIGE SPRØJTEMIDLER – GRØN VÆKST INITIATIVER 

Kemikalieinspektionen har i 2012 gennemført løbende kontrol med, at kemikalielovens 

bestemmelser om forbud mod import af ikke godkendte pesticider bliver overholdt. I 2010 blev der 

etableret et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, SKAT og NaturErhvervstyrelsen om kontrollen; det 

tætte samarbejde mellem disse myndigheder fortsatte i 2012 og fortsætter i 2013. Samarbejdet 

udmøntes i tilsyn ved grænserne og tilsynsbesøg hos virksomheder og brugere over hele landet. 

I 2012 foretog Miljøstyrelsen og SKAT kontrol af transporter ved udvalgte grænseovergange. 

Kemikalieinspektionen foretog uvarslede besøg hos et stort antal importører og forhandlere; udover 

gennemgang af lagre blev der udtaget prøver til analyse/kontrol af aktivstoffer i udvalgte produkter. 

Desuden blev der gennemført besøg hos et stort antal brugere. NaturErhvervstyrelsen foretog tilsyn 

http://www.echa.europa.eu/
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hos 686 landbrug, hvor sprøjtejournaler og pesticidoplag blev kontrolleret, mens 

Kemikalieinspektionen foretog uanmeldte besøg hos 30 golfklubber og fire maskinstationer, som 

havde oplag af pesticider.  

Endelig blev der foretaget en nærmere gennemgang af udvalgte skatteregnskaber, hvor der optrådte 

fradrag for indkøb af pesticider. Kontrollen blev foretaget med særlig opmærksomhed på fakturaer 

fra visse udenlandske leverandører. 

 

KEMIKALIEHANDLINGSPLANEN 

Kemikalieinspektionen har igangsat 15 tilsynskampagner i 2012, fire tilsynskampagner omfattede 

kontrol med REACH og CLP og fem tilsynskampagner omfattede kontrol med forbrugerprodukter. 

Tilsynskampagnerne var primært valgt på baggrund af en risikoanalyse og dels på grund af 

deltagelse i internationale tilsynssamarbejder. Risikoanalysen bygger på alvoren ved overtrædelsen 

samt sandsynligheden for, at overtrædelsen indtræffer. 

 

OFFSHORE OLIE- OG GASINDVINDING 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører miljøtilsyn med offshore olie- og 

gasindvinding. Kemikalieinspektionens tilsynsfrekvens er tilrettelagt ud fra en risikovurdering, dog 

så det tilstræbes at hver faste offshore-installation med udledning får miljøtilsyn minimum hvert 

tredje år.  

Derudover føres der miljøtilsyn med et varierende antal mobile borerigge. Boreriggene anvendes til 

boring af både efterforskningsbrønde og nye eller længere indvindings- eller reinjektionsbrønde og 

de udfører derudover brønd-service på eksisterende olie- og gasbrønde.   

 

Fokus på tilsynene i 2012 var  

- rensning af procesvand før udledning til havet 

- forebyggende vedligehold og forbedringer  

- kendskab til oliespildsberedskabsplaner  

- registrering og opfølgning på utilsigtede olie og kemikaliespild og på nær-ved spildhændelser 

- mærkning og opbevaring af kemikalier 

 

I 2012 blev der gennemført i alt seks tilsyn. Tilsynsrapporter er løbende blevet offentliggjort på 

Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

En del af Miljøstyrelsens tilsyn sker ved stikprøvekontrol på offshore-installationerne af 

operatørernes egenkontrolprocedurer, og der gennemføres både varslede og uvarslede tilsyn. 

 

De tre operatører der indvinder olie- og gas i dansk sektor, HESS Danmark, DONG E&P og Mærsk 

Olie og Gas AS har alle indført certificeret miljøledelse. Der skal for at opretholde certificeringen 

gennemføres audit af alle kravelementer i miljøledelsessystemet ved ekstern verifikator 

indenfor en treårig periode. Dette sker gennem enten hel- eller halvårlige del-audits.  

 

Som supplement har Miljøstyrelsen stillet krav om minimum årlig verifikation af offshore-

laboratorier og offshore procedurer for olie-i-vand analyser ved verifikator godkendt af 

Miljøstyrelsen. Disse eksterne verifikationer af offshoreoperatørerne supplerer Miljøstyrelsens 

miljøtilsyn til sikring af overholdelse af vilkår i udledningstilladelserne.  

 

 

 

Nyheder og pressemeddelelser 

 

Kemikalieinspektionen har i 2012 offentliggjort 9 nyheder på www.mst.dk om 

Kemikalieinspektionens aktiviteter indenfor tilsynsområderne kemikalier, biocider og pesticider. 

Nyhederne handler hovedsageligt om resultater fra kampagner og fund af ulovlige produkter. 

 Golfklubber bruger ulovlige sprøjtemidler 

http://www.mst.dk/
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 Kemivirksomheder faremærker ætsende produkter forkert 

 Kontrol af kølemidler hos autoværksteder 

 Kontrol afslører giftigt stof i fyrværkeri 

 Danskerne henter stadig ulovlig gift i Tyskland 

 Stikprøve viser problem med ulovlige kemiske produkter 

 Landmand politianmeldes 

 Hent ikke bekæmpelsesmidler over grænsen 

 Miljøstyrelsen informerer og kontrollerer tagrensere 

 

Miljøstyrelsen har i 2012 udsendt 6 pressemeddelelser på www.mst.dk om Kemikalieinspektionens 

arbejde: 

 Kontrol: Masser af ulovlig jul på dåse 

 Miljøstyrelsen: Pas på omhældning af kemikalier 

 Miljøstyrelsen finder alt for meget bly i fiskegrej 

 Private henter stadig ulovlig gift i Tyskland 

 Miljøstyrelsen advarer mod giftige stoffer til desinfektion af stalde og vandanlæg 

 Miljøstyrelsen politianmelder for første gang forhandlere af fiskegrej 

 

Miljøministeriet har i 2012 udsendt 3 pressemeddelelser på www.mim.dk/nyheder hvor 

Kemikalieinspektionens arbejde er omtalt: 

 Golfklubber bruger ulovlige sprøjtemidler 

 Kemivirksomheder faremærker ætsende produkter forkert 

 Hent ikke bekæmpelsesmidler over grænsen 

 

 

Kampagner 2012 

 

Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede tilsyn på afgrænsede områder. Områderne 

skifter fra år til år og besluttes på grundlag af risikovurdering af tilsynsområderne. Det er politisk 

besluttet, at kontrolniveauet for de gældende regler skal fastlægges på baggrund af en risikoanalyse. 

Kampagnerne gennemføres på de områder, der prioriteres højest i de pågældende år. 

 

Kemikalieinspektionen har i 2012 igangsat 15 kampagner: 

 

 Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 

 Ulovlig import af pesticider 

 Offshore tilsyn 

 Pesticider i golfklubber 

 Fælles nordisk CLP-projekt 

 FORUM Pilotprojekt om kommunikation/Interlinks 

 REF-3 FORUM projekt 

 Drivhusgasser på autoværksteder 

 REACH præ-registrering 

 Indberetningskontrol 

 Bly i lystfiskeredskaber 

 Hexachlorbenzen i fyrværkeri 

 Tungmetaller i emballage 

 Tungmetaller i ure 

 Jule og nytårsspray 

 

Følgende kampagner blev afsluttet og afrapporteret i 2012: 

 Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 

 Ulovlig import af pesticider 

http://www.mst.dk/
http://www.mim.dk/nyheder
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/aktiv.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/uip.htm
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 Offshore tilsyn 

 Pesticider i golfklubber 

 Drivhusgasser på autoværksteder 

 Hexachlorbenzen i fyrværkeri 

 Biocidprodukter i supermarkeder og byggemarkeder 

 REACH-FORUM projekt – DU og registrering 

 Børnesikrede emballager 

 Bly i fiskeredskaber 

 Kosmetik i etniske butikker 

 Hårfarver 

 

De afrapporterede kampagner er omtalt på Miljøstyrelsen hjemmeside, enten på 

http://mst.dk/Nyheder/ eller på 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/ 

 

 

Handelskontrol med giftige bekæmpelsesmidler og giftige stoffer og produkter 

Hvert år tager Kemikalieinspektionen på tilsynsbesøg hos forhandlere, der sælger 

bekæmpelsesmidler, derudover kontrolleres de forhandlere som sælger og opbevarer giftige og 

meget giftige bekæmpelsesmidler. Her er typisk tale om grovvareforretninger og firmaer, som 

bekæmper skadedyr for andre. Endvidere kontrolleres de forhandlere, som har meddelt 

Miljøstyrelsen at de sælger giftige stoffer og produkter en gros. Det kan f.eks. være forhandlere der 

sælger værktøj og lignende. 

Når Kemikalieinspektionen tilrettelægger tilsynsbesøg, bliver der blandt andet lagt vægt på, hvornår 

de pågældende virksomheder sidst er besøgt, og om der er – eller har været – sager om manglende 

overholdelse af reglerne. Også de firmaer, der har givet meddelelse til Kemikalieinspektionen om, at 

de ikke længere forhandler giftige eller meget giftige kemiske stoffer og produkter, får et besøg.  

Kemikalieinspektionen kontrollerer først og fremmest:  

 At der kun sælges lovlige bekæmpelsesmidler 

 At virksomheder, der sælger giftige kemiske stoffer og produkter en gros, har meddelt det til 

Kemikalieinspektionen 

 At virksomheder, der importerer eller sælger giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler, 

har tilladelse til det, og at bekæmpelsesmidlerne er godkendte i Danmark. 

 At giftige og meget giftige kemiske produkter opbevares lovligt. 

 At pligten til at bogføre salg af giftige og meget giftige kemiske produkter overholdes. 

I 2012 har Kemikalieinspektionen gennemført 111 tilsynsbesøg i forbindelse med 
handels/giftkontrollen. 

Tabel 1: Antal tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006 – 2012 

År/landsdel 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Fyn 24 3 0 0 22 2 3

Jylland 53 30 26 48 66 68 58

Sjælland 34 50 45 44 38 65 38

I alt 111 83 71 92 126 135 99  

 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/offshoretil.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/golfkontrol.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Nyheder+kemikalier/kolemidlerkontrol.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/hcb2012.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Nyheder+bekaempelsesmidler/ulovlige_kemiske_produkter.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/REACH.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/boernesikrede.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/fiskeudstyr.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/etniskebutikker.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/Haarfarve.htm
http://mst.dk/Nyheder/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/
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HÅNDHÆVELSE VED GIFTKONTROLLEN 

Kemikalieinspektionen giver vejledning om reglerne, hvis der under tilsynsbesøget konstateres 

mindre overtrædelser. Det kan være generelt om opbevaringsregler eller vejledning om at sætte en 

giftrekant eller lås på døren. 

 

Tabel 2: Vejledninger givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006-2012*) 

År/Landsdel 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Fyn

Jylland 3 2 6 5 4 3

Sjælland 1 1 2 3 1 3

I alt 1 3 3 8 8 5 6  

*)”vejledning” blev til og med Årsstatus 2008 registreret som ”mundtlige indskærpelser”. 

 

Hvis Kemikalieinspektionen under tilsynsbesøget konstaterer grovere overtrædelser bliver der givet 

skriftlige indskærpelser, påbud eller forbud: 

 

Tabel 3: Skriftlige indskærpelser, påbud og forbud givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol 2006-2012 

År/landsdel 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Fyn 6 3 2

Jylland 31 3 7 9 9 8

Sjælland 3 1 2 8 4 3

I alt 37 6 4 9 19 13 11
 

 

Påbuddene blev givet på baggrund af ulovlig import over grænsen til Tyskland, ulovligt salg af giftige 

bekæmpelsesmidler og ulovlig opbevaring af giftige bekæmpelsesmidler. 

 

Indberetninger 

 

Kemikalieinspektionen modtog i 2012 i alt 305 indberetninger om formodede overtrædelser af 

kemikalieloven og de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i kemikalieloven, samt en række 

forordninger.  Af de 305 indberetninger kom en række af dem via Kemikalieinspektionens 

indberetningsskema på www.mst.dk. Der kom i alt 55 henvendelser ind via indberetningsskemaet, 

men en del af dem var ikke indberetninger til Kemikalieinspektionen, men mere generelle 

henvendelser. De blev videreformidlet til rette myndighed. 

Antallet af indberetninger er steget betydeligt de sidste to år. Fra 150 indberetninger i 2010, 254 i 

2011 til 305 indberetninger i 2012.  

 

Tabel 4: Antal indberetninger 2006-2012 

År

Antal 

indberetninger

2012 305

2011 254

2010 150

2009 141

2008 126

2007 106

2006 109  
 

Der er mange grunde til at antallet af indberetninger er steget så meget de sidste to år, blandt andet 
har Miljøstyrelsen modtaget mange indberetninger om rottegifte på landbrugsejendomme fra 
NaturErhvervstyrelsen, en anden grund er at der i 2012 fra EU Kommissionens side har været fokus 
på anvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer i laboratorier, hvilket har ført en del indberetninger 
med sig. På biocidområdet har der også været flere indberetninger end vanligt, dels på grund af øget 

http://www.mst.dk/
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fokus på algemidler til tagrensning og dels på grund af indberetninger fra SKAT om import af ulovlige 
biocider.  

Tabel 5: Indberetninger fordelt på områder 2006-2012 

Bekendtgørelse / 

Antal pr.år Kosmetik

Klassificering 

og mærkning

Plante-

beskyttelses-

midler Gifte

Ozonlags-

nedbrydende 

stoffer Biocider Andre I alt

2012 37 31 12 6 33 122 64 305

2011 74 24 3 1 5 71 76 254

2010 32 11 24 25 19 39 150

2009 34 9 18 17 31 32 141

2008 45 16 5 2 31 27 126

2007 31 20 16 13 11 15 106

2006 27 18 20 31 9 105  
 

Indberetninger i kategorien ”Andre” varierer fra år til År. Ofte hænger indberetningerne sammen 

med en kampagne eller konkurrenter der indberetter hinanden.  I 2012 omfattede kategorien ”Andre” 

blandt andet 29 indberetninger om industrielle drivhusgasser, 7 om kemiske stoffer i tekstiler, 6 om 

tungmetallerne nikkel, bly og cadmium, 10 indberetninger drejede sig om legetøj, resten drejede sig 

om forskellige forbrugerprodukter.  

 

Indberetningerne kom især fra andre statslige myndigheder, virksomheder, private, 

brancheforeninger og forbrugergrupper. 

 

Tabel 6: indberetninger 2007-2012, fordelt på indberettere 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Statslige 

myndigheder (DK) 131 43 122 48,03 55 37 51 36 58 46 44 41,5

Virksomheder 41 13,4 27 10,62 30 20 18 13 20 16 24 22,6

Kommuner 10 3,2 6 2,36 12 8 1 0,7 1 0,8 17 16

Private 40 13 28 11,02 33 22 53 38 10 8 13 12,2

Hospitaler 2 0,6 3 1,18 1 0,6 5 3,5 7 5,5 2 1,8

Brancheforeninger 8 2,6 5 1,96 5 3,3 6 4,2 11 8,7 1 0,9

Medier 0 0 0 0 1 0,6 1 0,7 0 0 2 1,8

Forbrugergrupper 11 3,6 54 21,25 5 3,3 2 1,4 5 4 0 0

Skoler og 

institutioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9

Andre* 62 20,3 9 3,54 8 5,3 4 2,8 14 11 2 1,8

I alt 305 254 150 141 126 106

2008 2007

Indberetter

2012 2011 2010 2009

*Kan f.eks. være et firma der har indberettet sig selv, en udenlandsk myndighed eller en anonym. 

 

Kategorien ”Andre” var stor i 2012 og det skyldes især at vi fik 33 indberetninger 

fra udenlandske myndigheder, hvoraf størstedelen kom sig af EU-Kommissionens 

fokus på anvendelsen af ozonlagsnedbrydende stoffer på laboratorier. Det skyldes 

også at vi fik 23 anonyme indberetninger i 2012; primært om ulovlige 

drivhusgasser. 

 

SAGER PÅ EGET INITIATIV 

 

27 sager blev oprettet på eget initiativ af Kemikalieinspektionen eller på baggrund af formodede 

overtrædelser fra Miljøstyrelsens forbrugerkortlægningsprojekter. 
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Tabel 7: antal sager på Miljøstyrelsens eget initiativ 2006-2012 

År Antal

2012 27

2011 9

2010 7

2009 24

2008 42

2007 21

2006 30

2005 28  
 

Af de 27 sager handlede 13 om biocidprodukter, 7 om bekæmpelsesmidler, 4 om kosmetik, 1 om 

legetøj, 1 om drivhusgasser og 1 om ozonlagsnedbrydende stoffer. 

 

Tabel 8: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2006-2012 

År Antal

2012 202

2011 207

2010 163

2009 162

2008 164

2007 203

2006 101  
 

I 2012 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 202 sager, der startede i 2012 eller 

tidligere – som indberetninger eller som sager taget op på eget initiativ. I løbet af 

en sags behandling kan der i nogle tilfælde gives f.eks. både et påbud og en 

anmeldelse af politiet. Eller f.eks. først en vejledning og dernæst et påbud. I 

tabellen nedenfor er sagerne opgjort efter den strengeste afslutningsform. 

 

Tabel 9: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2012, fordelt på afslutningsform. 



   

 8 

Afslutningsform/ 

område

Ingen 

overtrædelse

Vejledning Indskærpelse/påbud Overdraget til 

anklagemyndighed

en

Anden 

Afslutning

I alt

Pesticider 5 1 6
Klassificering og 

mærkning 9 1 10 4 24
Kosmetik 10 5 16 9 40
Ozonlagsnedbryden

de stoffer 6 19 5 3 33
Industrielle 

drivhusgasser 3 10 3 1 17
Biocider 3 17 23 1 9 53
Blyregler 1 1
Nikkel 1 1 2 4
Legetøj 5 2 7
Azofarvestoffer 4 1 5
Cadmium 1 1
Creosot i 

Jernbanesveller

PBT stoffer 3 1 4
Vaske og 

rengøringsmidler 2 2
Giftige produkter 1 3 1 5
I alt 44 38 80 7 33 202

 

 

 

 

Straffesager 

 

I 2012 anmeldte Kemikalieinspektionen 28 sager til strafferetlig forfølgelse. 

 

 5 sager om ozonlagsnedbrydende stoffer 

 7 sager om bly i lystfiskeredskaber 

 1 sag om uforsvarlig brug af rottegift 

 1 sag om brug og håndtering af ikke godkendte midler til algebekæmpelse 

 1 sag om ulovlig besiddelse af bekæmpelsesmidler 

 1 sag om forsøg på salg af ulovlige bekæmpelsesmidler 

 1 sag om ulovlig omhældning og salg af ikke godkendte 

bekæmpelsesmidler 

 1 sag om ulovlig markedsføring af bekæmpelsesmidler 

 2 sager om forkert klassificering og mærkning af ætsende stof 

 1 sag om ulovlig omhældning, salg og levering af ætsende stof uden korrekt 

emballage og faremærkning 

 2 sager om manglende oplysninger i sag om klassificering og mærkning af 

kemiske produkter 

 2 sager om HCB i fyrværkeri 

 3 sager om ulovlige opløsningsmidler i cykel lim 

 

I 2012 blev 8 straffesager afsluttet.  

5 sager blev afsluttet med bødevedtagelse: 1 sag der drejede sig om bly i fiskeredskaber, bøden blev 

fastsat til 10.000 kr.; 1 sag der drejede sig om opløsningsmidler i lim, bøden blev fastsat til 50.000 

kr.;  1 sag der drejede sig om HCB i fyrværkeri, bøden blev fastsat til 25.000 kr.; 2 sager der drejede 
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sig om ozonlagsnedbrydende stoffer på bulgarske skib, bøden i den ene sag blev fastsat til 10.000 kr. 

og i den anden blev bøden fastsat til 20.000 kr..   

2 sager blev afsluttet med en dom: 1 sag der drejede sig om ulovlig anvendelse af biocidprodukt til 

algebekæmpelse, bøden blev fastsat til 10.000 kr. og 1 sag der drejede sig om ulovlig eksport af 

køleskabe med ozonlagsnedbrydende stoffer, bøden blev fastsat til 50.000 kr.  

1 sag blev frafaldet: den drejede sig om for lidt aktivstof i et bekæmpelsesmiddel; sagen blev frafaldet 

på grund af manglende bevis.  

 

Tabel 10: Straffesager 2012-2000 

Afgjorte 

sager/år

Antal 

afgjorte 

sager

Frifindelser Advarsler Bøde 

mindre eller 

lig 5.000 kr.

Bøde større 

end 5.000 

kr. og 

mindre end 

50.000 kr.

Bøde større 

end eller lig 

med 50.000 

kr.

Fængsel Sag 

frafaldet

2012 8 5 2 1

2011 7 6 1

2010 3 1 1 1**

2009 13 1 6 5 1

2008 11 1 8 2

2007 62 22 31 9

2006 13 1 9 1 2

2005 19 1 1 12 5

2004 10 1 1 7 1

2003 11 2 8 1*

2002 29 5 20 2 1*

2001 15 1 1 9 1

 

 

 

 

RAPEX - notifikationer 

 

De enkelte EU-medlemslandes myndigheder har pligt til at underrette EU-Kommissionen, hvis de 

finder farlige forbrugerprodukter, som udgør en risiko. Kommissionen udsender en notifikation, hvis 

den er enig i landets vurdering af, at der er tale om et farligt produkt, som udgør en risiko. 

Notifikationerne sendes til samtlige medlemslande, der hver især har pligt til at melde tilbage til 

kommissionen, hvis produktet findes markedsført i medlemslandet. Medlemslandet skal så give 

meddelelse tilbage til EU’s produktsikkerhedsteam hvilke skridt man har taget i forhold til at fjerne 

produktet fra markedet. 

 

Advarslerne sendes i kraft af det såkaldte RAPEX system, Rapid Alert System. 

Danske myndigheder med ansvar for forbrugerprodukter, herunder Miljøstyrelsen, får derfor fra EU-

kommissionen advarsler og reaktioner fra andre medlemslande på advarsler mod farlige 

forbrugerprodukter og anden information om farlige forbrugerprodukter. En advarsel kan omhandle 

alt fra biler til lyskæder. Den enkelte myndighed skal så behandle de advarsler, der hører under 

myndighedens ressort. 

Notifikationerne kan findes på Kommissionens RAPEX hjemmeside der også indeholder et arkiv over 

tidligere udsendte notifikationer fra 2005-2012. 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm 

 

De advarsler, der handler om farlige kemiske egenskaber ved legetøj, kosmetik og en række andre 

forbrugerprodukter, behandles af Kemikalieinspektionen. For at undersøge om de farlige produkter 

er på det danske marked sender Kemikalieinspektionen notifikationerne til de relevante brancher, 

brancheforeninger og større forretningskæder. Mange notifikationer sendes direkte til kredse af 

forhandlere, som Kemikalieinspektionen har fået kendskab til gennem specifikt tilsyn på et 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
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produktområde. Kemikalieinspektionen søger også efter de forskellige notificerede produkter på 

internettet. 

 

I 2012 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 412 notifikationer, en del flere end i 

2011 hvor Kemikalieinspektionen videreformidlede 350 RAPEX’er. 

 

 En stor del af advarslerne handlede om legetøj med farlige metaller, ftalater eller legetøj, der 

var bakterieforurenet. 

 Kosmetiknotifikationerne handlede om produkter til blegning af huden, bakterieforurenet 

kosmetik og kosmetik indeholdende ulovlige stoffer. 

 De øvrige notifikationer handlede især om tatoveringsfarver, lim, smykker med cadmium 

eller nikkelfrigivelse, tekstiler indeholdende azo farvestoffer, og sko og lædervarer med krom. 

 

Kemikalieinspektionen har i 2012 fundet følgende farlige produkter, som er videreformidlet i RAPEX 

systemet til de øvrige medlemslandes myndigheder. 

 

 4 fyrværkeriprodukter med hexachlorbenzen HCB 

 2 regnsæt med cadmium til børn  

 1 softice maskine med ozonlagsnedbrydende stoffer 

 

Kemikalieinspektionen har lavet 1 tilbagemelding til Kommissionens RAPEX team om et produkt 

fundet på det danske marked eller fra danske firmaer: 

 

 RAPEX om bakterieforurenede sæbebobleprodukter 

 

 

Gifte 

 

Kemikalieinspektionen udsteder forskellige salgs- og brugertilladelser for giftige og meget giftige 

kemiske stoffer og produkter – herunder bekæmpelsesmidler. 

 

SALGSTILLADELSER 

Antallet af gældende tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler lå i 2012 på linje med antallet de 

foregående år. Når man får en salgstilladelse gælder den i to år.  

 

Tabel 11: Gældende tilladelser 2005-2012 

År/Antal tilladelser 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Tilladelse til salg af meget giftige 

bekæmpelsesmidler 19 19 19 18 18 24 27 27
Tilladelse til salg af giftige 

bekæmpelsesmidler 86 85 85 94 83 98 86 86
Tilladelse til salg af gifte til ikke-

erhvervsmæssig brug 6 6 7 8 8 10 34 34

 

 

BRUGSTILLADELSER 

En tilladelse til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler er personlig og livsvarig. Den udstedes kun 

til personer, der har gennemført et særligt giftkursus. Tilladelser udstedes til bekæmpelse af 

muldvarpe og mosegrise. 

 

Tabel 12: Antal udstedte tilladelser til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler pr. år. 

Antal/år 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

566 358 366 575 717 485 508 592
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MEDDELELSER OM IMPORT ELLER SALG EN GROS 

Virksomheder, der importerer giftige stoffer eller produkter eller sælger sådanne produkter en gros, 

skal meddele det til Miljøstyrelsen, som efterfølgende kvitterer herfor. Meddelelsen er gældende i tre 

år. Styrelsens anerkendelse af meddelelsen er virksomhedens bevis for retten til at besidde giftige 

stoffer og produkter.  

 

Tabel 13: Antal gældende meddelelser pr. år. 

År Antal

2012 433

2011 376

2010 373

2009 337

2008 285

2007 290

2006 338

2005 358  

 

Virksomheder, der anvender giftige stoffer eller produkter i deres produktion, skal meddele det til 

Arbejdstilsynet. En meddelelse er gældende i tre år, og Arbejdstilsynet fører det løbende tilsyn med 

virksomhedens anvendelse. Kemikalieinspektionen modtager meddelelserne til orientering. 

 

 

Afrapporteringsforpligtelser. 

 

Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af sine tilsynsområder: 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2009/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler: 

Årlig afrapportering til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver på plantebeskyttelsesmidler. 

 

Forordning (EF) 1272/2008 om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger 

(CLP), Art 46: Hvert 5. år, første gang januar 2012. Rapportering om resultaterne af den officielle 

kontrol og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er blevet gennemført. 

 

Forordning (EF) 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Art. 9 og 21: Årlig 

afrapportering om håndhævelsen. 

 

Forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art. 4 og 20: Årlig 

afrapportering om tilsyn. 

 

Forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om REACH, Art. 117: Hvert 5. år afrapporteres 

om funktionen af REACH, herunder med hensyn til vurderinger og håndhævelse. 

 

Forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse af varer, Art. 12: Årlig afrapportering om 

anvendelsen af forordningen, herunder om antallet af skriftlige meddelelser og afgørelser 

(Afrapporteres via Erhvervsstyrelsen). 

 

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP), Art. 12: Hvert 3. år 

afrapporteres om anvendelsen af forordningen, herunder oplysninger om overtrædelser og 

sanktioner. 

 

Forordning (EF) 765/2008 om markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter: 

resultaterne af markedsovervågningen meddeles til de andre medlemsstater, til Kommissionen og til 

offentligheden, hvert 4. år. 
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Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed: Årlig rapport om anvendelse af 

direktivet, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner. Afrapporteres via 

Sikkerhedsstyrelsen.  

 

Direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse 

af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering, 

Art. 7: Afrapportering hvert 5. år. 

 

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af 

biocidholdige produkter, Art. 18 og 24: Afrapportering hvert 3. år om overvågningen af biocidholdige 

produkter. 


