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1. Fokusområder 2016 
1.1 Indledning 

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet 
til denne lovgivning – i alt ca. 50 forskellige bekendtgørelser, forordninger og cirkulærer. Kemikalielovgivningen er 
fortrinsvis baseret på EU-direktiver og forordninger.   

Tilsynet er rettet mod produkter og brancher med særlig risiko for miljø og sundhed. Kemikalieinspektionen fører 
tilsyn hos detailhandlen, producenter og importører. Derudover fører vi grænsekontrol i samarbejde med SKAT blandt 
andet i forbindelse med indførsel af pakker som SKAT stopper I lufthavnen eller på postcentralen.  

Tilsynet er tilrettelagt som proaktiv kontrol og reaktiv kontrol. Den proaktive kontrol sker i form af kontrolkampagner, 
som Kemikalieinspektionen tilrettelægger i samarbejde med de andre fagenheder i Miljøstyrelsen og andre 
myndigheder i Danmark, eksempelvis Sikkerhedsstyrelen, SKAT og Landbrugsstyrelsen.  Den reaktive kontrol sker i 
form af behandling af indberetninger. Kemikalieinspektionen modtager løbende indberetninger fra firmaer, 
privatpersoner, forbrugerorganisationer og andre myndigheder osv. om formodede overtrædelser af 
kemikalielovgivningen. Sager kan også tages op på Kemikalieinspektionens eget initiativ, for eksempel på baggrund af 
et af Miljøstyrelsens forbrugerprojekter. Behandling af advarsler (notifikationer) fra andre EU-lande via EU 
Kommissionens Rapid Alert System. Giftkontrol, Kemikalieinspektionen udsteder forskellige salgs- og brugertilladelser 
for giftige og meget giftige kemiske stoffer og blandinger og bekæmpelsesmidler. Derudover deltager 
Kemikalieinspektionen aktivt i tilsynsnetværk i Norden og Europa, blandt andet for at opbygge og vedligeholde et 
medarbejdernetværk på tilsynsområdet og koordinere kontrolindsatser på nordisk og europæisk plan. 

Som led i at sikre en mere enstrenget kontrol blev ansvaret for kontrol med anvendelsen af pesticider på golfbaner, 
hos maskinstationer, offentlige arealer m.m. flyttet fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen (tidligere 
NaturErhvervstyrelsen). Samtidig blev ansvaret for håndhævelse af overtrædelser hos de erhvervsmæssige brugere af 
pesticider flyttet fra Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen.  

1.2 Kemikalieindsatsen 2014-2017 
Kontrol af REACH og biocider 

Kemikalieinspektionen har deltaget i to fælles europæiske tilsynsprojekter. Det ene var et pilottilsynsprojekt om 
kontrol med at anvendelsen af 16 godkendelsespligtige stoffer overholder REACH. 27 virksomheder, som tidligere 
havde oplyst, at de importerede stofferne, blev kontrolleret. Det viste sig, at ingen af virksomhederne importerede 
eller anvendte stofferne mere. Det andet var et tilsynsprojekt, som alle EU/EØS landene deltager i, og som 
omhandlede kontrol med REACH restriktioner. I Danmark er indholdet af tungmetaller i smykker blevet kontrolleret, 
resultatet af projektet foreligger i 2017. 

Kemikalieinspektionen har i 2016 gennemført kontrol med forhandlere af biocidholdige produkter, der blev 
kontrolleret for om produkterne var lovlige, og om de indeholder de godkendte indholdsstoffer. 

Se mere om kontrollerne under afsnittet om årets tilsynskampagner. 

Deltagelse i europæisk og internationalt kontrolsamarbejde 

Kemikalieinspektionen deltog i 2016 i FORUM arbejdsgruppen om udarbejdelse af et elektronisk 
informationsudvekslingssystem mellem landenes tilsynsmyndigheder, hvor Danmark er formand for gruppen. 
Gruppen afholdt en workshop for inspektører i brugen af det valgte system ICSMS i december 2016. 

Kemikalieinspektionen deltog i det årlige netværksmøde i det uformelle europæiske kemikalietilsynsnetværk, CLEEN, 
og i EU's administration- og kontrolgruppers møder på kosmetikområdet PEMSAC, og på elektronikområdet i ROHS-
netværksgruppen. 

I nordisk sammenhæng var Norge vært for årets kemikalietilsynsnetværksmøde som blev holdt i Oslo.  I 2016 startede 
der et fælles projekt om kontrol med mærkningen af blandinger efter CLP-forordningen, som Miljøstyrelsen er 
projektleder for. 
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Styrket kontrol af produkter til børn og unge - Børnekemipakken 

Kemikalieinspektionen gennemførte i 2016, 4 tilsynskampagner rettet mod produktgrupper målrettet børn og unge. I 

tilsynsåret 2016 var fokus særligt på kosmetik og elektronik. 

  

Børnekemi-Kampagnerne fordelte sig på: 

 Kosmetiske produkter til børn og unge 

 Elektronik til børn og unge 

 Containerkontrol af elektronik og kosmetik til børn (grænsekontrol) 

 Nitrosaminer i balloner 

Kontrollen af containere med elektronik og kosmetik til børn i Århus Havn og ved den dansk-tyske grænse i Padborg 

skete i samarbejde med SKAT og Sikkerhedsstyrelsen.  

Kontrollen af indholdet af nitrosaminer i balloner var en opfølgning fra tilsvarende kampagner i 2014 og 2015, hvor 

der var mange overtrædelser. Oplysninger om resultaterne af tilsynskampagnerne er tilgængelige på Miljøstyrelsens 

hjemmeside.  

1.3 Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016 
Kontrollen med pesticider udføres som led i aftalen om sprøjtemiddelstrategien. Kemikalieinspektionen fører 

systematisk kontrol med forhandlere af pesticider, der sælger til erhvervsmæssig brug. Forhandlere, som sælger 

pesticider til erhvervsmæssige brugere, bliver kontrolleret minimum hvert 5. år. Forhandlerne, der sælger de mest 

giftige midler, får besøg oftere end de andre. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere 

erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser.  

Miljøstyrelsen har i 2016 foretaget kontrol hos 93 importører og forhandlere af pesticider. Hos 42 af disse blev der 

konstateret overtrædelse, heraf er fem importører/forhandlere blevet politianmeldt. Hovedparten af overtrædelserne 

var besiddelse af ulovlige danske midler, som tidligere har været godkendt. Der er udtaget 28 pesticider hos 

forhandlerne til analyse for om aktivstoffet svarer til godkendelsen. Et pesticid indeholdt for lidt aktiv stof. Der er ikke 

fundet forfalskede pesticider ved kontrollen. 

I et samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) og Kemikalieinspektionen har der i 2016 

været fokus på besiddelse og anvendelse af pesticider på planteskoler. Der blev konstateret overtrædelser 

vedrørende besiddelsen af pesticider, som ikke længere må sælges og anvendes. 

SKAT, Landbrugsstyrelsen og Kemikalieinspektionen samarbejder i en Task Force med henblik på vidensdeling og 

koordinering af kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider. 

1.4 Markedsovervågningsprogram 
Hver EU-medlemsstat skal udarbejde et markedsovervågningsprogram. Programmet har til formål at sikre 

koordinering mellem markedsovervågningsmyndighederne og fremme den frie bevægelighed af sikre og sunde 

produkter. I Danmark er markedsovervågningen af varer fordelt mellem en række myndigheder, som hver især har 

faglig ekspertise inden for et område. Denne decentrale ansvarsfordeling sikrer stor faglig ekspertise hos 

myndighederne, og indebærer at markedsovervågningen tilrettelægges og gennemføres forskelligt på forskellige 

områder. Kemikalieinspektionen bidrager til det fælles markedsovervågningsprogram for så vidt angår overholdelse af 

kemikalielovgivningen. 

 
 
 

http://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/
http://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/
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2. Nyheder og pressemeddelelser 
 

Kemikalieinspektionen offentliggjorde i 2016 10 nyheder på www.mst.dk om Kemikalieinspektionens arbejde. 

Nyhederne handlede hovedsageligt om resultater fra tilsynskampagner og fund af ulovlige og/eller farlige produkter. 

 

 Kontrol hos forhandlere afslører ulovlige sprøjtemidler: 28. januar 2016 

 Miljøstyrelsens kontrol af maskinstationer viser fund af ulovlige sprøjtemidler: 29. januar 2016 

 Nu bliver det lettere for virksomheder at indberette kemiske stoffer og blandinger: 11. februar 2016 

 Golfklubber sprøjter efter reglerne: 18.februar 2016 

 Neglelim tilbagekaldes efter fund af kræftfremkaldende stof: 23. februar 2016 

 Kontrol af børnetøj og sko viser enkelt fund af ulovlig kemi: 2. marts 2016 

 Kontrol af børnesko viser enkelte fund af ulovlig kemi: 14. marts 2016 

 Kontrol af kosmetik til børn og unge viser forkert mærkning af indhold: 22. august 2016 

 Negleprodukter skal mærkes bedre: 27. oktober 2016 

 Dukker med højt indhold af ftalater: 25. november 2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mst.dk/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/jan/kontrol-hos-forhandlere-afsloerer-ulovlige-sproejtemidler/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/jan/miljoestyrelsens-kontrol-af-maskinstationer-viser-fund-af-ulovlige-sproejtemidler/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/nu-bliver-det-lettere-for-virksomheder-at-indberette-kemiske-stoffer-og-blandinger/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/pesticid-golfnyhed-februar-2016/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/neglelim-tilbagekaldes-efter-fund-af-kraeftfremkaldende-stof/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/mar/kontrol-af-boernetoej-og-sko-viser-enkelt-fund-af-ulovlig-kemi/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/mar/kontrol-af-boernesko-viser-enkelte-fund-af-ulovlig-kemi/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/aug/kontrol-af-kosmetik-til-boern-og-unge-viser-overtraedelser-af-maerkning/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/negleprodukter/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/nov/dukke-med-ftalat/
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3. Kampagner 2016  
Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede stik-prøvetilsyn på afgrænsede produktområder. Områderne 

skifter fra år til år og prioriteres på grundlag af risikovurdering af tilsynsområderne.  Risikovurderingen bygger blandt 

andet på viden om, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser og på alvoren ved 

overtrædelsen for hhv. forbrugere, arbejdstagere og miljøet. Da pesticider ved forkert brug indebærer en risiko for 

skade på sundhed og miljø medfører den risikobaserede tilgang, at der foretages en mere systematisk kontrol med 

pesticider end med andre kemiske produktområder. Kampagner kan f.eks. omfatte regler i en bekendtgørelse, en 

produktgruppe, en branche eller et geografisk område. Kampagner starter hvor det er relevant med information 

til den pågældende branche, gennemførelse af tilsynsbesøg, eventuelt indsamling af dokumentation eller vareprøver, 

kontrol af dokumentationen/analyse af de udtagne prøver og efterfølgende håndhævelse overfor ulovlige produkter.   

Kemikalieinspektionen igangsatte 13 kampagner i 2016: 

 Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 

 Ulovlig import af sprøjtemidler 

 Forhandlerkontrol med sprøjtemidler og biocider 

 Kontrol med overholdelse af art. 95 i Biocidforordningen 

 FORUM pilotprojekt om autorisationer 2016 

 Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt 

 FORUM pilotprojekt E-handel med blandinger, der skal mærkes efter CLP 

 FORUM REF 4 - Tungmetaller i smykker 

 God fremstillingspraksis GMP - pilotprojekt  

 Kosmetiske produkter til børn og unge 

 Kontrol af elektronik til børn og unge 2016 

 Containere med elektronik og kosmetik til børn 

 Kontrol af balloner for indhold af nitrosaminer og afgivelse af nitroserbare stoffer - opfølgningsprojekt 2 
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I 2016 afsluttede Kemikalieinspektionen 10 kampagner, igangsat i 2016 eller tidligere.  

 

Kontrol med aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 

Kontrol af om pesticider og biocidholdige produkter indeholder de aktivstoffer og i de koncentrationer, som de er 

godkendt med. Desuden kontrol af, om parallelimporterede bekæmpelsesmidler er lovlige. Udtagning af prøver hos 

forhandlere og importører i foråret 2015, derefter analysekontrol hos Teknologisk Institut.  Resultatet af analyserne 

forventes at foreligge i 2017 og vil blive publiceret på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter i 2016 

Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med forhandlere og importører af pesticider og biocidholdige produkter 

(bekæmpelsesmidler), hvor det bl.a. kontrolleres, om bekæmpelsesmidlerne er godkendte inden markedsføring og om 

produkterne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

I 2016 gennemførte Kemikalieinspektionen 93 kontrolbesøg. Der blev der fundet overtrædelser hos 48 virksomheder. 

Hos 42 virksomheder blev der fundet overtrædelser af pesticidreglerne og hos 21 virksomheder blev der fundet 

biocidovertrædelser, hvilket vil sige at der hos 15 virksomheder blev fundet overtrædelser af både pesticid og 

biocidreglerne. 

 

FORUM pilotprojekt om autorisation 2016 

Kemikalieinspektionen deltog i 2016 i et fælles EU pilottilsynsprojekt i FORUM regi, hvor landene kontrollerede om 16 

stoffer, som i 2015 ikke længere måtte anvendes uden autorisation, fortsat blev anvendt. 

Kemikalieinspektionen fik udtræk fra ECHA og fra Produktregistret på 132 virksomheder i Danmark, som tidligere 

havde oplyst, at de brugte et eller flere af de 16 stoffer. Kemikalieinspektionen kontrollerede de 27 virksomheder, 

som havde registreret tre eller flere stoffer på listen. Samtlige virksomheder, der blev kontaktet, meldte tilbage, at de 

ikke længere benyttede de 16 stoffer. En enkelt virksomhed videresolgte to af stofferne til brug, som var undtaget 

autorisationsforpligtigelse. 
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Et af formålene med projektet var at samle erfaringer i forhold til at fastlægge en håndhævelsesstrategi på europæisk 

plan. Idet der ikke blev fundet nogen overtrædelser, var det ikke muligt at lægge en strategi for håndhævelsen af 

dette område under REACH. 

Det samlede europæiske resultat er publiceret og kan læses i Final report on the second Forum pilot project. 

 

 

Kontrol af olielamper  

Kemikalieinspektionen har i 2015-2016 kontrolleret olielamper på det danske marked. For at olielamper må sælges på 

det danske marked, skal de leve op til den europæiske standard EN14059 om dekorative olielamper. Standarden stiller 

bl.a. krav om børnesikret lukning og tydelige instruktioner på olielampen. 

6 virksomheder med webshops blev kontaktet og bedt om at indsende produkter, som Kemikalieinspektionen på 

forhånd havde udvalgt som interessante. I alt blev 10 virksomheder kontaktet; herunder 4 distributører. 

Hos 2 af virksomhederne var olielamperne annonceret som et gør-det-selv produkt, hvor olielamperne bestod af flere 

dele, som samlet set kan blive til en olielampe og hørte derfor ikke under Miljøstyrelsens regler. Oplysninger om salg 

af disse produkter blev videresendt til Sikkerhedsstyrelsen. 

Hos en enkelt af virksomhederne var olielamperne udgået af sortiment, og en enkelt webshop kunne hurtigt 

dokumentere at alle de olielamper, som var blevet udvalgt til kontrol levede op til standardens krav, og inspektionen 

modtog derfor ikke disse olielamper. 

Der blev i alt fremsendt 7 olielamper til kontrol fra 2 webshops. 4 af olielamperne blev ikke defineret som dekorative 

lamper – og skal derfor ikke leve op til standarden. 1 olielampe bliver udelukkende solgt til restauranter og for de to 

resterende olielamper blev der fremvist dokumentation for, at lamperne overholdt EN14059. 

 

Kampagne om negleprodukter 

I 2015 og 2016 kontrollerede Kemikalieinspektionen negleprodukter. Kampagnens formål var at kontrollere, at de 

negleprodukter som er kosmetik, overholder Kosmetikforordningens krav om registrering og mærkning; og at de 

negleprodukter, som ikke hører ind under kosmetikforordningen, men som er kemiske produkter, har den korrekte 

sikkerhedsmærkning og er klassificeret i henhold til CLP forordningen. 

Inspektionen gennemførte stikprøvekontrol hos forhandlere af negleprodukter, både hos negleklinikker, i butikker og 

hos internetforhandlere. 

I alt 165 kosmetiske produkter og 83 kemiske blandinger blev gennemgået. 61 negle- og vippelime blev analyseret. 

Heraf var der tre produkter, som indeholdt det sundhedsskadelige opløsningsmiddel chloroform. 

Der blev i alt givet 19 indskærpelser bl.a. pga. mangelfuld mærkning og manglende 

registrering.  Kemikalieinspektionen udsendte desuden et informationsbrev til over 2000 negleforhandlere og 

negleteknikere med information om gældende regler for negleprodukter. 

 

God fremstillingspraksis af kosmetiske produkter (GMP)- pilotprojekt 

Kemikalieinspektionen foretog i løbet af 2015 og 2016 besigtigelser hos udvalgte virksomheder, der producerer 

kosmetik. Besigtigelserne omhandlede god fremstillingspraksis (GMP) og tog udgangspunkt i virksomhedernes 

kvalitetsledelsesarbejde med at sikre en forsvarlig kosmetikproduktion.  

Besigtigelserne var et led i et pilotprojekt, som skal danne grundlag for Kemikalieinspektionens kommende kontroller 

af god fremstillingspraksis hos de danske kosmetikproducenter. 

6 virksomheder blev besøgt: 3 små virksomheder, 2 mellemstore og 1 stor virksomhed. 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/projekt-om-autorisationer-2016/
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Kosmetiske produkter til børn og unge  

I 2016 kontrollerede inspektionen om kosmetikprodukter målrettet til børn og unge overholder reglerne i 

kosmetikforordningen og kosmetikbekendtgørelsen. 

Der blev i alt udtaget 46 dagligdagsprodukter fra 19 forhandlere i hovedstadsområdet og webbutikker, af produkter 

som shampoo, bade- og showergel, læbepomade, bodylotion/-creme mm.  Fra de 19 forhandlere blev der udtaget 

produkter fra 30 importører. 

Kosmetikprodukterne blev undersøgt for mærkningsregler, herunder anprisninger, og der blev udvalgt, hvilke af 

produkterne der skulle undersøges for indholdsstoffer. Der var i kontrollen fokus på allergifremkaldende stoffer og der 

blev derfor foretaget analyser af parfumestoffer og konserveringsmidlerne MCI/MI. Endvidere blev produkterne 

gennemgået for registrering i EU Kommissionens notificeringsportal CPNP. Kontrollen viste at 15 produkter (33 %) 

overtrådte en eller flere af reglerne: 

 Manglende registrering i kosmetikdatabasen, CPNP 

 Manglende mærkning på dansk med beskrivelse af produktets funktion og forsigtighedsregler eller ansvarlig 

person i Europa 

 Manglende oplysninger om parfumestoffer 

 Ulovlige anprisninger 

 

 
 

 

Containerkontrol af elektroniske og kosmetiske produkter til børn og unge under 14 år  

Der blev i alt udtaget 21 prøver - 7 kosmetikprodukter til børn/familier, bl.a. shampoo og hårbalsam, og 14 

elektroniske produkter, bl.a. høretelefoner og droner. Antallet af udtagne prøver var noget lavere end forventet, da 

der ved kontrol ikke blev fundet relevante produkter i de valgte containere.  

Containerkontrollen løb over en periode på 14 dage, hvor Kemikalieinspektionen i fire af dagene var til stede i Århus 

Havn og ved Padborggrænsen. Sikkerhedsstyrelsen deltog i kontrollen med det formål at kontrollere el-sikkerheden 

ved de elektroniske produkter til børn, som blev udtaget. I den resterende del af 14-dages perioden udtog Skat 

produkter for Miljøstyrelsen i Århus Havn, Padborg og i Københavns Frihavn og sendte dem til Miljøstyrelsen til 

kontrol. 

De kosmetiske produkter blev kontrolleret ift. mærkning generelt, anprisning, registrering i den fælleseuropæiske 

database for kosmetikprodukter (CPNP), mærkning med producent/ansvarlig – adresse og CVR.nr. Der blev ikke 

fundet overtrædelser. Fire af de kosmetiske produkter blev analyseret for indhold af 26 deklarationspligtige 

parfumestoffer. Heller ikke her blev der fundet overtrædelser.   

Der blev udført mellem 10-26 røntgenscreeninger på hvert af de udtagne elektroniske produkter. På baggrund af 

screeningerne blev der gennemført 46 kemiske analyser for tungmetaller. 
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Analyserne viste ulovligt indhold af bly i fem elektroniske produkter. Blyet blev bl.a. fundet i lodninger i produkterne. 

Kemikalieinspektionen har nedlagt salgsforbud overfor importøren af disse 5 produkter. 

 

Kontrol af balloner – opfølgningsprojekt 2 

Kemikalieinspektionen kontrollerede i 2016 om ballonprodukter overholder reglerne med afgivelse af N-nitrosaminer 

og N-nitroserbare stoffer i henhold til legetøjsbekendtgørelsen. 

Kontrollen var en opfølgning på de foregående års kontroller i 2014 og 2015, hvor der begge gange blev konstateret et 

stort antal overtrædelser. 

 I alt indgik der i kontrollen 20 ballonprodukter fra 12 distributører fra ballon- og festbutikker, supermarkeder, 

boghandlere, lavprisbutikker og websites. 

4 ballonprodukter overholdt ikke grænseværdierne og Miljøstyrelsen krævede derfor at salget af ballonerne blev 

stoppet. 

  

Kampagne om aerosoler og CLP 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og Arbejdstilsynet har kontrolleret at produkter, som f.eks. rustbeskyttelse, 

maling og bremserens på spraydåser, der primært bruges i autobranchen og bygge-og anlægsbranchen, er 

faremærket korrekt i forhold til produkternes farlighed og funktion.  

Kemiske stoffer og blandinger skal mærkes efter den europæiske CLP forordning, der indeholder regler for 

klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger, som markedsføres i EU. Formålet med 

klassificering og mærkning er at oplyse og advare brugeren om kemikaliernes farlige egenskaber. 

Kemikalieinspektionen har derfor kontrolleret, at produkternes klassificering og faremærkning er korrekt i 

overensstemmelse med CLP forordningen, og om produkterne var omfattet og korrekt mærket for indhold af kemiske 

VOC-stoffer, der kan skade sundheden. 

Arbejdstilsynet kontrollerede om spraydåsen visuelt levede op til gældende krav, jf. aerosolbekendtgørelsen, samt om 

der i sikkerhedsdatabladet var angivet korrekte oplysninger til sikker håndtering af produktet, jf. REACH forordningen.  

I de fleste tilfælde lever virksomhederne op til CLP reglerne og reglerne for mærkning af VOC'er. I de tilfælde, hvor der 

blev konstateret uoverensstemmelse med klassificeringsreglerne, beroede det på forskellig tolkning af, hvornår 

drivmidlet medregnes i beregning af produktets klassificering og mærkning.  Der er derfor fortsat behov for afklaring 

af reglerne. 

På nær en virksomhed har alle virksomhederne omstillet sig til at udarbejdet sikkerhedsdatablade efter det nye 

format, ifølge REACH forordningen. Virksomhederne har udfordringer med at vurdere indholdet i 

sikkerhedsdatabladene så de lever op til gældende regler. 

 

 

 

 



11 
 

 
 

4. Indberetninger 2016 
Kemikalieinspektionen modtager løbende henvendelser fra firmaer, privatpersoner, forbrugerorganisationer og andre 

myndigheder osv., om formodede overtrædelser af kemikalielovgivningen.  Vores sagsbehandling kan – afhængig af 

overtrædelsen – for eksempel bestå i, at vi foretager en vurdering af firmaets dokumentation for produktet, en 

analyse af produktet eller en kombination af disse kontrolformer. I nogle tilfælde må vi tage kontakt til 

myndighederne i andre EU-lande for at få indhentet den nødvendige dokumentation fra producenter og importører i 

disse lande. 

Kemikalieinspektionen modtog i 2016 i alt 440 indberetninger om formodede overtrædelser af kemikaliereguleringen 

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

forordninger). Indberetninger kommer Kemikalieinspektionen i hænde på forskellig vis; en række af dem kommer via 

Kemikalieinspektionens indberetningsskema; en del kommer via Miljøstyrelsens Hovedpostkasse mst@mst.dk, og 

mange kommer via Kemikalieinspektionens postkasse kemikalieinspektionen@mst.dk. Derudover undersøger 

Kemikalieinspektionen til tider konkrete sager på eget initiativ. 

 
Tabel 1: Antal indberetninger 2006-2016 

År Indberetninger

2016 440

2015 341

2014 270

2013 232

2012 305

2011 254

2010 150

2009 141

2008 126

2007 106

2006 109  
 

Siden 2010 har Kemikalieinspektionen modtaget betydelig flere indberetninger om mulige overtrædelser af 

kemikalielovgivningen end tidligere og antallet er generelt stigende.  

 

http://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/kemikalier/anmeld-ulovlige-produkter/
mailto:mst@mst.dk
mailto:kemikalieinspektionen@mst.dk
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Kemikalieinspektionen har siden 1. januar 2014 prioriteret at arbejde med et målrettet fokus på indberetningerne, og 

har systematiseret indberetningerne, så sagsbehandlingen i højere grad sker samlet indenfor de forskellige 

produktgrupper. Sagsbehandlingen prioriteres højere for produktgrupper hvor alvoren ved overtrædelser vurderes at 

være størst. Arbejdsformen har blandt andet betydet en øget viden om markedet med kemiske stoffer, blandinger og 

andre varer og har givet mulighed for at målrette indsatsen på en række områder. 

 

Fordelingen af indberetningerne over mange områder illustrerer de mange områder som bliver behandlet i 

Kemikalieinspektionen; der er hvert år indberetninger på områder som kosmetik, CLP, REACH, Pesticider, gifte, 

Ozonlagsnedbrydende stoffer og biocider. 

 

Tabel 2: Indberetninger fordelt på områder 2016 

År/Område Kosmetik CLP REACH Pesticider Gifte  Ozonlagsned
brydende 

stoffer 

Biocider Andre 

2016 93 47 6 43 2 5 128 116 

2015 73 37 14 31   2 84 100 

2014 46 31 14 21 1 7 80 70 

2013 50 34   14 3 9 68 54 

2012 37 31   12 6 33 122 64 

2011 74 24   3 1 5 71 76 

2010 32 11   24   25 19 39 

2009 34 9   18   17 31 32 

2008 45 16   5 2 31   27 

2007 31 20   16 13 11   15 

2006 27 18   20   31   9 
 

På figuren herunder illustreres udviklingen af indberetningerne på de forskellige områder fra 2006 til 2016. 
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Inspektionen modtager flest indberetninger på biocidområdet og på kosmetikområdet. Hvordan indberetningerne 

deler sig på områder er illustreret nedenfor. 

 

 
 

Indberetninger i kategorien ”andre” varierer fra år til år. Ofte hænger indberetningerne sammen med, at 

Kemikalieinspektionen har haft en kontrolkampagne på det pågældende område, i visse tilfælde indberetter 

konkurrerende virksomheder hinanden.   
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Tabel 3: Indberetninger i kategorien ”andre” 2016 

Kategori Antal 

Tungmetaller 33 

Drivmidler 29 

RoHS 11 

Legetøj 12 

Vaskemidler 3 

Forbrugerprodukter 23 

Andre kemiske stoffer 5 
 

I 2016 omfattede kategorien ”Andre” blandet andet 33 indberetninger om overtrædelse af reglerne om 

tungmetallerne nikkel, bly, cadmium og kviksølv, herunder bly i fiskeudstyr; 29 indberetninger om drivmidler, blandt 

andet drivhusgasser i hårspray, 11 indberetninger om overtrædelse af RoHS reglerne, hovedsageligt virksomheder der 

finder fejl i egne produkter; 12 indberetninger om forskellige legetøjsprodukter og 23 indberetninger om forskellige 

forbrugerprodukter. 

 
Kemikalieinspektionen modtager indberetninger fra forskellige virksomheder, privatpersoner, andre myndigheder og 

organisationer. Fordelingen af indberettere fra 2007 til 2016 kan ses herunder. 

 

Tabel 4: Indberetninger 2007-2016 fordelt på indberettere  

Indberetter 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Statslige 

myndigheder i 

Danmark 133 109 82 83 131 122 55 51 58 44

Udenlandske 

myndigheder 26 24 32

Virksomheder 51 33 34 37 41 27 30 18 20 24

Kommuner 17 10 12 11 10 6 12 1 1 17

Private 93 86 68 34 40 28 33 53 10 13

Hospitaler 3 2 3 5 2 3 1 5 7 2

Branche-

foreninger 1 6 1 4 8 5 5 6 11 1

Medier 18 3 1 1 1 2

Forbruger-

grupper 41 22 8 9 11 54 5 2 5

Anonyme 42 27 13

Andre 15 19 16 49 62 9 8 4 14 3  
 

 

De fleste indberetninger kommer fra statslige myndigheder i Danmark, herunder Miljøstyrelsen, men der er også 

mange privatpersoner, virksomheder og forbrugergrupper der indberetter til Kemikalieinspektionen. Fordelingen i 

2016 er illustreret i diagrammet nedenfor. 
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De statslige myndigheder der sender indberetninger til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er hovedsageligt SKAT, 

Landbrugsstyrelsen og Arbejdstilsynet, men også Fødevarestyrelsen og Politiet indberetter til tider forhold til 

Miljøstyrelsen. Der er etableret et godt samarbejde med SKAT i forbindelse med indførelse af pakker til Danmark; det 

kan være ulovlige biocider eller andre kemikalier, som SKAT stopper i lufthavnen eller på postcentralen. Samarbejdet 

med Landbrugsstyrelsen er også udbredt, det er især indberetninger om midler til bekæmpelse af rotter, som 

Miljøstyrelsen modtager fra Landbrugsstyrelsen. 

 

Af de 26 indberetninger fra udenlandske myndigheder var 10 indberetninger afledt af RAPEX systemet, som er det 

europæiske advarselssystem om farlige forbrugerprodukter. De andre er kommet via ICSMS systemet, som er det 

europæiske system til information og kommunikation vedrørende markedsovervågning medlemsstaterne imellem 

eller andre europæiske netværk som Forum og PEMSAC. 

 

Andelen af anonyme indberetninger er steget fra 2015 til 2016. Kemikalieinspektionen følger op på alle 

indberetninger, også de anonyme indberetninger. En udfordring kan dog til tider være at Inspektionen kan mangle 

oplysninger for at kunne identificere produktet eller overtrædelsen og det er ikke muligt at få yderligere oplysninger 

eller indgå i en dialog i disse sager. 

 

Andre indberettere kan for eksempel være virksomheder der indberetter at et af deres egne produkter ikke lever op 

til reglerne. Eksempelvis forpligter reglerne om RoHS, producenter af elektroniske produkter at indberette til 

myndighederne hvis de opdager at deres produkt ikke lever op til reglerne.  

 

Sager på eget initiativ. 

Af de 133 sager indberettet af statslige myndigheder, var 30 af disse sager som Miljøstyrelsen af eget initiativ har 

igangsat. 
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Tabel 5: Antal sager på Miljøstyrelsens eget initiativ 2006-2016 

Antal/år 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

30 44 19 29 27 9 7 24 42 21 30  
 

I 2016 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 508 sager, der startede i 2016 eller tidligere – som indberetninger eller 

som sager, som Miljøstyrelsen har taget op på eget initiativ. 

 

Tabel 6: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2006-2016 

Antal/år 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

  508 266 230 249 202 207 163 162 164 203 101 
 

I 2016 blev der afsluttet betydeligt flere indberetninger end i 2015.  

Det hænger blandt andet sammen med at Kemikalieinspektionen har skærpet fokus på indberetningerne. 

 

 

 
 

En sag kan afsluttes på forskellige måder; det kan være at inspektionen finder at der ikke var tale om en overtrædelse, 

der kan være tale om frivillig lovliggørelse, eller en indskærpelse, beslaglæggelse, påbud eller politianmeldelse, men 

det kan også være at sagen afsluttes da inspektionen af forskellige grunde ikke kan finde produktet eller det kan være 

at sagen afsluttes med en vejledning til virksomheden. 

I løbet af en sags behandling kan der i nogle tilfælde f.eks. både meddeles et påbud om at destruere ulovlige varer og 

ske en anmeldelse af forholdet til politiet. Eller både en indskærpelse og et påbud. I tabellen nedenfor er sagerne 

opgjort efter den strengeste afslutningsform. 
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Tabel 7: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2016

Område/af-

slutning

Ingen 

over-

trædelse

Vejled-

ning

Frivillig 

lovlig-

gørelse

Produkt 

ikke 

fundet

Medtaget 

i 

kampagne

Sendt til 

andre 

myndig-

heder

Indskærpelse Påbud Beslag-

læggelse

Politi-

anmeldt

Anden 

afslutning

REACH 2 2 2 1 1

CLP 10 5 6 15 2 1 4

Tungmetaller

13 2 7 4 1 1 2 15 6

Ozonlags-

nedbrydende 

stoffer

2 2

Drivhusgasse

r 1 1 10 3 2 1 5

RoHS 15 1

Kosmetik

23 9 18 9 7 26 13

Legetøj 2 1 4 2 1 1 2

Vaskemidler

1 1

Forbruger-

produkter

9 1 4 4 2 2 7

Pesticider

7 1 2 13 2 2 2 7

Biocider 15 12 3 2 4 6 35 5 35 8 46

Gifte 1 1

Andre 

kemiske 

stoffer 2 2 1

 

Afslutningsformen ”Anden afslutning” var forholdsvis stor i 2016. Begrebet ”Anden afslutning” 

dækker blandt andet over: at virksomheden er lukket, at der er for få oplysninger i sagen, at virksomheden har fået en 

dispensation eller at sagen er opgivet. 

 

4.1 RAPEX notifikationer 
De enkelte EU-medlemslandes myndigheder har pligt til at underrette EU-Kommissionen, hvis de finder farlige 

forbrugerprodukter, som udgør en alvorlig risiko. Kommissionen udsender en såkaldt Rapid Alert eller RAPEX 

notifikation, hvis den er enig i landets vurdering af produktet. Notifikationerne sendes til samtlige medlemslande, der 

hver især har pligt til at melde tilbage til kommissionen, hvis produktet er markedsført i medlemslandet. 

RAPEX notifikationerne kan findes på Kommissionens RAPEX hjemmeside.  

 

De advarsler, der handler om farlige kemiske egenskaber ved legetøj, kosmetik, tekstiler 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 

produktområde.  

 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
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I 2016 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 470 notifikationer. 

Notifikationerne handlede hovedsageligt om legetøj, kosmetik, tekstiler, smykker og kemiske produkter. 

Langt de fleste af advarslerne handlede om legetøj med ftalater eller legetøj, der var bakterieforurenet.  

Den næststørste kategori var kosmetik, blandt andet blegecremer med hydroquinon, tandblegemidler og 

bakterieforurenet kosmetik. 

En anden stor kategori var tekstiler og fodtøj, herunder en stor andel af fodtøj og lædervarer med Krom (VI). 

De kemiske stoffer var hovedsageligt tatoveringsfarver og lime, både neglelime og cykellime. Smykkerne indeholdt for 

det meste bly, cadmium og nikkel. 

 

Hvis Kemikalieinspektionen finder produkter på det danske marked som udgør en alvorlig risiko notificeres produktet i 

RAPEX. Inden produktet notificeres foretager Miljøstyrelsen en grundig risikovurdering af produktet, der ligger til 

grund for konklusionen af om produktet udgør en alvorlig risiko. Det er således kun de produkter der udgør en særlig 

alvorlig risiko der notificeres, mens de produkter som er ulovlige, men som ikke udgør en alvorlig risiko registreres i 

ICSMS, som er EU’s eget markedsovervågnings register. 

 

Kemikalieinspektionen fandt i 2016 følgende farlige produkter på det danske marked, som blev videreformidlet i 

RAPEX-systemet til de øvrige medlemslandes myndigheder. 

 

 Neglekit med neglelim indeholdende chloroform 

 Neglelim med chloroform 

 7 forskellige dukker med ftalater.  

Kemikalieinspektionen sendte 9 tilbagemeldinger til Kommissionens RAPEX team om produkter fundet på det danske 

marked eller fra danske firmaer.  En tilbagemelding til RAPEX betyder ikke nødvendigvis at produktet er fundet på det 

danske marked, en tilbagemelding kan også være fordi produktet ikke sælges i Danmark selv om Danmark er nævnt 

som muligt modtagerland: 

 

 RAPEX om lampeolie der ikke overholder REACH 

 RAPEX om babysko med krom 

 RAPEX om nikkel i permanent make-up 

 RAPEX om bly i legetøjsinstrument 

 RAPEX om bly i lodning på USB stik 

 RAPEX om Krom (VI) i lædernederdel og jakke 

 RAPEX om Krom (VI) i læderhofteholder 
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 RAPEX om SCCP i hoppeko 

 RAPEX om BIT i fingermaling 

 

4.2 ICSMS 
Kemikalieinspektionen lægger data om ulovlige forbrugerprodukter, som vi finder, i EU´s 

fælles markedsovervågningsregister ICSMS. Alle relevante markedsovervågningsmyndigheder i EU har adgang til alle 

data i registeret. Forbrugere, virksomheder, medier og andre interesserede har adgang til udvalgte data i registeret.  

Link til ICSMS 

  

https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
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5. Straffesager 
Kemikalieinspektionens beslutning om, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, beror på en konkret vurdering af den 

enkelte sag sammenholdt med de kriterier, der er for at politianmelde i Kemikalieinspektionens praksis.  

Overordnet foretager Kemikalieinspektionen politianmeldelse i følgende to situationer: Når administrative 

håndhævelsesmidler (forbud og påbud) har vist sig utilstrækkelige til at standse overtrædelsen eller når der er tale om 

grove eller gentagne overtrædelser af kemikaliereglerne.  

 

I 2016 anmeldte Kemikalieinspektionen 10 sager til politiet. De typiske overtrædelser er ulovlige pesticider eller 

biocidholdige produkter. 

 

 5 sager om biocidholdige produkter 

 1 sag om hegnspæler med arsen 

 3 sager om pesticider 

 1 sag om tatoveringsfarver 

 

I 2016 blev 15 straffesager afsluttet. 

 

 
 

 

7 sager blev afsluttet med bødevedtagelse: 

 3 sager om biocidholdige produkter, i disse sager var der 1 bøde på 50.000 kr.: 1 bøde på 15.000 kr. og 1 bøde på 

5.000 kr.  

 3 sager om pesticider, i disse sager var der 1 bøde på 30.000 kr. og 2 bøder på 15.000 kr. 

 1 sag om drivhusgasser, i denne sag var bøden på 25.000 kr..  

 

7 sager blev afsluttet med at sagen blev frafaldet: 

 2 sager om biocidprodukter 

 3 sager om pesticider 

 1 sag om bly i fiskeudstyr 
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 1 sag om nitrosaminer i balloner 

 

1 sag blev afsluttet med frifindelse: 

 1 sag om ozonlagsnedbrydende stoffer 

 

 

 

Tabel 8: straffesager 2000 – 2016 

År/afgjorte 

sager

Frifindelse Advarsel  Bøde ≤ 

5000 kr

Bøde > 

5000 kr. og  

< 50.000 kr

Bøde  ≥ 

50.000 

Fængsel Sag 

frafaldet

2016 1 1 5 1 7

2015 1 1 8 1 1

2014 4 19 5 3

2013 3 12 7

2012 5 2 1

2011 6 1

2010 1 1 1

2009 6 5 1

2008 1 8 2

2007 22 31 9

2006 1 9 1 2

2005 1 1 12 5

2004 1 1 7 1

2003 2 8 1

2002 5 20 2 1

2001 1 1 9 1

2000 1 4 4  
 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

6. Gifte 
 

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

blandinger – herunder bekæmpelsesmidler. 

 

6.1 Salgstilladelser 

Antallet af gældende tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler faldt en anelse i 2016, fra 109 i 2015 til 96 i 2016. 

Når man får en salgstilladelse gælder den i et år.  

 

Tabel 9: Gældende tilladelser 2005-2016 

År/Antal tilladelser 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Tilladelse til salg af 

meget giftige 

bekæmpelsesmidl

er 11 13 15 19 19 19 19 18 18 24 27 27

Tilladelse til salg af 

giftige 

bekæmpelsesmidl

er 81 92 72 77 86 85 85 94 83 98 86 86

Tilladelse til salg af 

gifte til ikke-

erhvervsmæssig 

brug 4 4 4 6 6 6 7 8 9 10 34 34  
 

6.2 Meddelelser om import eller salg en gros 

Virksomheder, der anvender, fremstiller, importerer giftige stoffer eller blandinger eller sælger sådanne produkter en 

gros, skal meddele det til myndighederne. Meddelelsen er gældende i tre år.  

For at lette arbejdet for virksomhederne har Miljøstyrelsen etableret en digital selvbetjeningsløsning til de lovpligtige 

meddelelser om erhvervsmæssig fremstilling, anvendelse, import og salg af gifte. 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhedens anvendelse af giftene og Miljøstyrelsen fører tilsyn med 

virksomhedens import og/eller salg. 
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7. Nordisk og europæisk samarbejde 
Danmark tager aktivt del i det nordiske og europæiske tilsynssamarbejde. 

 

Det nordiske samarbejde 

Kemikalietilsynsmyndighederne i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark samarbejder om tilsynet med 
kemiske stoffer og produkter i Nordisk tilsynsgruppe, som er en gruppe under Nordisk Kemikaliegruppe i Nordisk 
Ministerråds regi. Gruppen mødes en gang om året og de forskellige lande i gruppen skiftes til at afholde møderne. I 
2016 var Norge vært for mødet som blev holdt i Oslo.   
Nordisk Kemikaliegruppe afholder til tider fælles kontrolkampagner og i 2016 startede samarbejdet om kontrol med 
mærkningen af blandinger efter CLP-forordningen, Danmark er projektleder for dette projekt.  
 

FORUM tilsynsnetværk for REACH/CLP/PIC 

Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter på områderne 
REACH, CLP og PIC (forudgående informationsudveksling til modtagerlande om eksport af særligt farlige stoffer). Der 
blev afholdt 3 møder i netværket i 2016. 
Kemikalieinspektionen deltog i 2016 i arbejdsgruppen om udarbejdelse af et elektronisk 
informationsudvekslingssystem mellem landenes tilsynsmyndigheder, hvor Danmark er formand for gruppen. 
Gruppen afholdt en workshop for inspektører i brugen af det valgte system ICSMS i december 2016. 
 
FORUM tilsynsnetværk for Biocider (BEG) 

I 2015 tog EU-kommission initiativ til at oprette et samarbejde mellem medlemslandene om fælles 
informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter på biocidområdet.  
Da biocidforordningen har et tæt sammenhæng med REACH- og CLP-forordningerne, er det blevet besluttet at dette 
arbejde skal lægges ind under det eksisterende samarbejde i FORUM-tilsynsnetværket for REACH/CLP/PIC. Dvs. 
omfattes af det fælles arbejdsprogram for samtlige FORUM aktiviteter.  
Der blev afholdt 2 møder i 2016 og det er fremover besluttet at afholde møderne 3 gange årligt i forlængelse af 
møderne i FORUM-netværket.  
 
CLEEN 

Kemikalietilsynsmyndighederne i Europa samarbejder om tilsynet med kemiske stoffer og produkter i CLEEN 
(Chemicals Legislation European Enforcement Network). I 2016 blev den 17. CLEEN konference afholdt i Helsinki i 
slutningen af oktober.  

http://www.cleen-europe.eu/
http://www.cleen-europe.eu/
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Der er samarbejdsprojekter i gang om:  
Internethandel af bl.a. gifte, biocider, ozonlagsnedbrydende stoffer, REACH Annex XVII-stoffer mv.  
Biocidbehandlede artikler 
Der er fremsat nye forslag om fortsat fælles samarbejde om internethandel med biocider samt ozonlagsnedbrydende 
stoffer. Danmark deltager i øjeblikket ikke i nogen af CLEEN projekterne. 

 
RoHS 

Kemikalieinspektionen deltager i det europæiske RoHS Enforcement netværk. Formålet med netværket er at fremme 

samarbejdet, udveksle informationer, udveksle ekspertise og bedste praksis på området. RoHS netværket mødes 1 

gang om året. I 2016 foregik mødet i Sofia, hvor Danmark bidrog med oplæg om Kemikalieinspektionens skokampagne 

i 2015 og om grænsekontrollen i 2016 med tilsyn af elektronik og kosmetik ved Padborg, Århus havn og Frihavnen i 

København. 

 

PEMSAC  

På kosmetikområdet deltager Kemikalieinspektionen i PEMSAC, som er det europæiske samarbejde mellem 

markedsovervågningsmyndighederne på kosmetikområdet. Formålet med netværket er at fremme samarbejde ved 

koordinerende aktiviteter, udveksle informationer, udvikle og sætte fælles projekter i værk, udveksle ekspertise og 

bedste praksis for markedsovervågning på kosmetikområdet. 

PEMSAC holder møder 1 gang om året. Det seneste møde blev holdt i december 2016, og her blev der diskuteret 

bedste praksis ved håndhævelsen af kosmetikforordningen, blandt andet i forhold til CMR (Carcinogen, Mutagen, 

Reproduktionsskadelig) stoffer i kosmetik, negleprodukter og øjenvippelime.  

 

OECD 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion deltager og bidrager fagligt til samarbejdet i OECD Network of National 

Competent Authorities Fighting the Illegal International Trade in Pesticides. Ulovlig handel omfatter både handel med 

pesticider, som ikke er godkendt i det medlemsland, hvori det markedsføres, og handel med forfalskede pesticider. 

Deltagelse i dette samarbejde giver stor viden om forfalskning af pesticider, herunder hvilke nye tendenser og 

udvikling, der er indenfor den ulovlige handel. Samarbejdet i OECD leverer nødvendig erfaring og information til de 

deltagende, så landene kan hjælpe hinanden med at håndtere den eskalerende trussel om ulovlig handel med 

pesticider. OECD netværket mødes 1 gang om året i Paris. 

  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/market-surveillance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/market-surveillance/index_en.htm
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8. 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. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1272/2008/EF af 16. december 2008 

om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger (CLP), Art 46: Hvert 5. år. 

Rapportering om resultaterne af den officielle kontrol og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er 

gennemført. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 689/2008/EF om eksport og import af farlige kemikalier, 

Art. 9 og 21: Årlig afrapportering. 

 

Europa-Parlamentet og Rådets forordning/EF nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer der nedbryder 

Ozonlaget, Art 26 (1): Årlig afrapportering 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF af 18. december 2006 om REACH, Art. 

117: Hvert 5. år afrapporteres om funktionen af REACH, herunder med hensyn til vurderinger og 

håndhævelse. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 764/2008/EF om gensidig anerkendelse af varer, Art. 12: 

Årlig afrapportering om anvendelsen af forordningen, herunder om antallet af skriftlige meddelelser 

og afgørelser (Afrapporteres via Erhvervsstyrelsen). 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 850/2004/EF om persistente organiske miljøgifte (POP), 

Art. 12: Hvert 3. år afrapporteres om anvendelsen af forordningen, herunder oplysninger om overtrædelser og 

sanktioner. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF om markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter: resultaterne af markedsovervågningen meddeles til de andre 

medlemsstater, til Kommissionen og til offentligheden, årligt. Afrapporteres via Erhvervsstyrelsen. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed: Årlig 

rapport om anvendelse af direktivet, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner. 

Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets 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 forordning  528/2012/EU af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og 

anvendelse af biocidholdige produkter, Art. 65: Afrapportering hvert 5. år. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1223/2009/EF af 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter, Art. 22. stk. 3: Overvågningsaktiviteterne gennemgås og evalueres hvert 4. år. 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav 

til legetøj, Art. 48: Afrapportering hvert 5. år, første gang i 2014. 


