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Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions besøg på Roskilde Festivalen 
      
I år fik Roskilde Festivalen besøg af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Kemikalieinspektionen 
har i år særlig fokus på kræmmermarkeder, livsstilsmesser og i dette tilfælde festivaler. Grunden til 
besøget var at handel med varer, der ikke overholder kemikalielovgivningen, er lige så forbudt på 
Roskilde Festivalen som i det omgivende samfund, og at Kemikalieinspektionen skal kontrollere, 
om reglerne overholdes. 
 
Hvad blev kontrolleret: 
 
Forhandlere af non-food produkter blev kontrollerede. Der var særlig fokus på boder, der solgte 
smykker, campingudstyr, henna tatoveringer, samt kemiske varer med faresymboler.  
 
Kontrollen afhang af, hvilke varer der blev handlet med. Ved salg af kosmetik, tjekkede inspektø-
rerne om varerne havde en tydelig deklaration, så forbrugerne kan læse, hvilke kemikalier, der er i. 
Ved salg af smykker testede Kemikalieinspektionen for indhold af forbudte stoffer som bly og afgi-
velse af nikkel. Kemikalieinspektionen så også på, om varer var mærket korrekt, så forbrugerne 
kunne se, hvilke risici der er for dem selv og for miljøet. Endelig blev farvestofferne til Henna tato-
veringer kontrolleret for ulovlige stoffer. 
 
Resultatet: 
 
Kemikalieinspektionen fandt om mandagen en bod ved Pavillion området, der foretog Henna Tato-
veringer, tatovøren anvendte et asiatisk produkt til hårfarve, der indeholdt et stof, der ikke må an-
vendes til Henna tatoveringer (p-phernylendiamin PPD). Kemikalieinspektionen bad tatovøren om 
at finde et nyt lovligt produkt og tatovøren valgte at lukke sin bod. Miljøstyrelsen udsendte herefter 
en advarsel igennem Roskilde Festivalens avis, hvor kunderne blev anbefalet at vaske tatoveringen 
af. Kemikalieinspektionen antog at op mod 50 havde fået foretaget en ulovlig tatovering. 
 
Foruden ovenstående bod kontrollerede Kemikalieinspektionen 33 boder, oplysningerne om boder-
ne havde Kemikalieinspektionen fået på forhånd fra Roskilde Festivalen. Ud af de 33 boder optog 
Kemikalieinspektionen 16 rapporter, hvor der var forhold, der skulle undersøges nærmere. Langt 
størstedelen af disse forhold drejede sig om smykker, der ved screening viste for højt blyindhold 
eller for høj nikkelfrigivelse. Alle disse smykker, 34 i alt, blev sendt til kemisk analyse og resultatet 
viste at 28 af smykkerne var ulovlige at sælge i Danmark. I alt blev der foretaget screening på 75 
smykker 
 
Nedenfor er beskrevet begrundelse for at smykkerne er ulovlige at sælge: 
 



   

• Såfremt nikkelfrigivelsen fra smykket, der kommer i direkte og langvarig berøring med hu-
den er større end 0,5 µg/cm2/uge må smykket ikke sælges. Reglerne om nikkelfrigivelse er 
beskrevet i en EU forordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/2006 om REACH, bilag 17, indgang 27.  

 
Reglerne er total harmoniseret i hele EU. 
 
Nikkelfrigivelse fra smykker kan udløse nikkelallergi og for nikkelallergiker kan nikkelfrigivel-
sen give en allergisk reaktion, derfor må smykker ikke frigive nikkel  

 
• Hvis bly indholdet i smykket er over 100 mg/Kg (0,01 %) må smykket ikke sælges. Reglerne 

om blyindhold er et dansk forbud beskrevet i bekendtgørelse nr. 856 om forbud mod import 
og salg af produkter, der indeholder bly af 5. september 2009.  

 
Blybekendtgørelsen er en national bekendtgørelse, der forbyder kemisk og metallisk bly i 
smykker. Da bekendtgørelsen er national, har den erhvervsdrivende en 20 dages hørings-
periode. Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig an-
erkendelse.  

 
Bly er et unedbrydeligt, miljøfarligt tungmetal, der ophobes i affaldsstrømmen. Blybekendt-
gørelsen er udarbejdet for at mindske miljøbelastningen ved deponering og forbrænding af 
affald indeholdende bly, og dermed nedbringe den samlede miljøbelastning af bly. 

 
   
Miljøstyrelsen har på denne baggrund indskærpet overfor virksomhederne at smykkerne er ulovlige 
at sælge i Danmark. 
 
I de 33 boder blev der kontrolleret 82 produkter fordelt således: 
 
 Indeholder bly Afgiver nikkel Indeholder for-

budt stof 
Ingen bemærk-
ning 

Smykker 24 4  48 
Henna Tattoo   1 2 
Kosmetik    3 
 
I mange smykkeboder forhandles smykker af stål og kirurgisk stål, disse smykker indeholdte ikke 
bly og selv om de indeholder nikkel frigives dette ikke i en mængde, der giver udslag via screenin-
gen med nikkeltestkittet. 
 
 
Videre forløb: 
 
Roskilde Festivalen kan med fordel beskrive nikkel reglerne og bly reglerne i materialet der udsen-
des til de erhvervsdrivende til næste års festival, som anført i teksten ovenover. 
 
I forbindelse med kontrollen i boderne viste Kemikalieinspektionen screeningsmetoden for nikkel 
afgivelse ved hjælp af et nikkel test kit, der kan købes hos apoteket for omkring 100 kr. Mange bo-
der udtrykte, at de nu ville købe et sådant test kit, som de vil tage med sig til Asien, når smykkerne 
udvælges.  
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Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion forventer også næste år at have fokus på kræmmermarkeder, 
livsstilsmesser og festivaler. I den anledning overvejer Kemikalieinspektionen, at foretage en kon-
trol på næste års Roskilde Festival. Samtidig vil Miljøstyrelsen høre hvilke muligheder, der er for at 
nå ud med informationen på kemikalieområdet på festivalen og om kemikalieområdet er et tema på 
næste års Roskilde Festival. 
 
Konklusion 
 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion blev modtaget positivt af langt de fleste stand ejere og i alle 
boder var der forståelse for reglerne. Antallet og typen af overtrædelser svarer meget overens med 
hvad der ses andre steder, dog med en overvægt af overtrædelser, hvis den erhvervsdrivende selv 
henter smykker fra Asien, her sammenlignet med et resultat fra et kræmmermarked, hvor langt 
størsteparten af smykkerne er indkøbt af danske grossister og hvor der ikke ses det samme antal 
overtrædelser som på Roskilde Festivalen. 
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