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1. Fokusområder 2018 
1.1 Indledning 

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet 
til denne lovgivning – i alt ca. 60 forskellige bekendtgørelser, forordninger og cirkulærer. Kemikalielovgivningen er 
fortrinsvis baseret på EU-direktiver og forordninger. 

Kemikalieinspektionens kontrolfokus prioriteres ud fra følgende tre overordnede forhold: 

 Vedtagne handlingsplaner: Retningslinjer udstukket fra Folketinget med f.eks. Kemiindsats 2018-2021 og 
Pesticidstrategi 2017-2021 (1.2 og 1.3). 

 Miljø og/eller sundhed: Graden af risiko ved overtrædelser og sandsynligheden for overtrædelser 
(risikovurdering). 

 Aftaler på området: Samarbejdsaftaler, herunder EU samarbejdet, og koordination i forhold til EU 
tilsynsprojekter på områderne REACH/CLP/PIC og biocider.  

 Inspektionen har derfor fokus på: 

 Produkter/områder, der vurderes at være størst risiko (f.eks. produkter til børn og sårbare grupper).  
 Varer og produkter fra ikke EU-lande (da den fælleseuropæiske kemikalieregulering ikke er gældende uden 

for EU).  
 Produkterne ikke når ud i butikkerne (bl.a. via samarbejde med Toldstyrelsen).    

Tilsynet er tilrettelagt som både en proaktiv kontrol og en 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, Toldstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Den reaktive 
kontrol sker i form af behandling af indberetninger. Kemikalieinspektionen modtager løbende indberetninger fra 
firmaer, privatpersoner, forbrugerorganisationer og andre myndigheder med flere om formodede overtrædelser af 
kemikalielovgivningen. Sager kan også tages op på Kemikalieinspektionens eget initiativ, for eksempel på baggrund af 
et af Miljøstyrelsens forbrugerprojekter. Endvidere følger inspektionen op på advarsler (notifikationer) fra andre EU-
lande, der kommer ind via EU Kommissionens Rapid Alert System (RAPEX).  Kemikalieinspektionen udsteder også 
forskellige salgs- og brugertilladelser for giftige og meget giftige kemiske stoffer og blandinger. 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. 

1.2 Kemikalieindsatsen 2018-2021 
Kemikalieindsatsen 2018-2021 fastsætter overordnet retning for Kemikalieinspektionens arbejde: 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faelles_Kemiaftale_2018-21.pdf 

1.3 Pesticidstrategien 2017-2021 

I Pesticidstrategien 2017-2021 er et af de fire hovedfokusområder målrettet kontrol. Se strategien 

https://mst.dk/media/141516/pesticidstrategi2017-2021.pdf 

1.4 Markedsovervågningsprogram 

Hver EU-medlemsstat skal hvert år udarbejde et markedsovervågningsprogram, jf. Markedsovervågningsforordningen. 

Programmet har til formål at sikre koordinering mellem de forskellige markedsovervågningsmyndighederne og 

fremme den frie bevægelighed af sikre og sunde produkter i Europa. I Danmark er markedsovervågningen af 

produkter fordelt mellem en række myndigheder. Kemikalieinspektionen bidrager til det fælles 

markedsovervågningsprogram for så vidt angår overholdelse af kemikalielovgivningen. 

Markedsovervågningsprogrammet gælder ikke pesticidområdet. 

  

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faelles_Kemiaftale_2018-21.pdf
https://mst.dk/media/141516/pesticidstrategi2017-2021.pdf
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2. Nyheder og pressemeddelelser 
Kemikalieinspektionen offentliggjorde i 2018 6 nyheder på www.mst.dk om Kemikalieinspektionens arbejde. 

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

 Ny undersøgelse af PAH’er i forbrugerprodukter – kontrol af PAH’er i forbrugerprodukter: 4. september 2018 

 Miljøstyrelsen undersøger plastikbolde for ftalater – kontrol af ftalater i plastikbolde: 26. juni 2018 

 Danske og nordiske byggevareprodukter er ikke faremærket korrekt – kontrol af CLP mærkning på 

byggemarkeder: 11. april 2018 

 Fidget spinnere næsten frikendt for tungmetaller – kontrol af tungmetaller i fidgetspinnere: 5. april 2018 

 Overtrædelser for ulovlige pesticider falder – kontrol af forhandlere af pesticider:  8. februar 2018 

 Det halter med byggemarkedernes informationspligt – kontrol af artikel 33,2 i REACH i byggemarkeder: 30. 

januar 2018 

3. Kampagner 2018 
Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede stikprøvetilsyn 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, på alvoren ved 

overtrædelsen for hhv. forbrugere, arbejdstagere og miljøet og om produkterne udgør en risiko for børn og andre 

følsomme grupper. 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 et regelområde, en produktgruppe eller en branche. 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.   

Håndhævelsen kan være indskærpelse, påbud, forbud og/eller politianmeldelse. 

 

Kemikalieinspektionen igangsatte 17 kampagner i 2018: 

 

http://www.mst.dk/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/ny-undersoegelse-af-pah%c3%a9r-i-forbrugerprodukter/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jun/miljoestyrelsen-undersoeger-plastikbolde-for-ftalater/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/danske-og-nordiske-byggevareprodukter-er-ikke-faremaerket-korrekt/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/fidget-spinnere-naesten-frikendt-for-tungmetaller/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/overtraedelser-for-ulovlige-pesticider-falder/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/det-halter-med-byggemarkedernes-informationspligt/
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Tilsynskampagner 2018: 

 Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 

 Ulovlig import af pesticider  

 Kontrol af mosmidler med jernvitriol 

 Kontrol med skadedyrsbekæmperes opbevaring og markedsføring af biocidholdige produkter 

 Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 

 Ulovlig markedsføring af algemidler 

 Kontrol af biocider til heste 

 Kontrol med CLP i blandinger - REF-6 FORUM projekt 

 Kontrol af PIC-forordningen 

 Opfølgningskontrol på e-handel markedsføringen af CLP i 2017 

 Kontrol af CMR-stoffer (ftalater) i legetøj 

 Kontrol af informationspligten i REACH artikel 33,2 

 Kontrol af Chrom (VI) i læderprodukter 

 Kontrol af god fremstillingspraksis GMP hos danske producenter af kosmetiske produkter 

 Kontrol af give-away produkter 

 Kontrol af hårprodukter med HFC-drivmidler 

 Kontrol af ulovlig markedsføring af gasningsmidler 

 

I 2018 afsluttede Kemikalieinspektionen 15 kampagner, igangsat i 2018 eller tidligere.  

 

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 2017 

Den analytisk kemiske kontrol af biocid- og pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2017 af 

Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport. Prøver fra udvalgte typer af bekæmpelsesmidler er 

blevet indsamlet og analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med 

det deklarerede indhold. Der blev undersøgt i alt 38 bekæmpelsesmidler. Indholdet af aktivstoffet i to af de 

analyserede pesticidprodukter og tre af de analyserede biocidprodukter var ikke inden for den accepterede tolerance, 

der er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. 

Læs rapporten Control of Pesticides and Biocides 2017 

 

Skadedyrsbekæmperes anvendelse af biocider 

Kemikalieinspektionen har i 2018 kontrolleret skadedyrsbekæmpere i hele landet. 

Der blev kontrolleret fire skadedyrsbekæmpere i 2018. Kemikalieinspektionen kontrollerede om 

skadedyrsbekæmperne opbevarede godkendte bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af skadedyr. 

Kemikalieinspektionen har også kontrolleret om skadedyrsbekæmpere har en gyldig autorisation til at bekæmpe 

rotter. Kontrollen er afsluttet med en politianmeldelse samt tre virksomheder uden overtrædelser. 

 

Kontrol med gasningsmidler til bekæmpelse af muldvarpe 

Kemikalieinspektionen har konstateret, at der på internettet bliver markedsført og vejledt om brug af ikke- godkendte 

produkter, som f.eks. karbid, til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Derfor har Inspektionen gennemført en 

tilsynskampagne i 2018, hvor virksomheder som mistænkes for at omgå reglerne er blevet kontrolleret. 

Bekæmpelsesmidler, som anvendes til at bekæmpe muldvarpe- og mosegrise, skal være godkendt af Miljøstyrelsen. 

Bekæmpelsesmidler må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til 

produktets anvendelse eller med hensyn til den risiko, der er forbundet med produktet. 

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-med-forhandlere-af-pesticider-og-biocidholdige-produkter-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/ulovlig-import-af-pesticider/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/ulovlig-import-af-pesticider/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-mosmidler-med-jernvitriol-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-mosmidler-med-jernvitriol-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-med-skadedyrsbekaemperes-opbevaring-og-markedsfoering-af-biocidholdige-produkter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-med-skadedyrsbekaemperes-opbevaring-og-markedsfoering-af-biocidholdige-produkter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/aktivstoffer-i-bekaempelsesmidler-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/aktivstoffer-i-bekaempelsesmidler-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/ulovlig-markedsfoering-af-algemidler/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-biocider-til-heste-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-biocider-til-heste-2018/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/ref-6-klassificering-og-maerkning-af-blandinger/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/ref-6-klassificering-og-maerkning-af-blandinger/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-pic-forordningen/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-pic-forordningen/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/opfoelgningskontrol-paa-e-handel-markedsfoeringen-af-clp-i-2017/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/opfoelgningskontrol-paa-e-handel-markedsfoeringen-af-clp-i-2017/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-ftalater-i-legetoej-og-smaaboernsprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-ftalater-i-legetoej-og-smaaboernsprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-reach-artikel-332-informationspligten-i-byggemarkeder-1/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-reach-artikel-332-informationspligten-i-byggemarkeder-1/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-krom-vi-i-laederprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-krom-vi-i-laederprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/god-fremstillingspraksis-gmp-1/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/god-fremstillingspraksis-gmp-1/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-give-away-produkter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-give-away-produkter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-haarprodukter-med-hfc-drivmidler/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-haarprodukter-med-hfc-drivmidler/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/ulovlig-markedsfoering-af-gasningsmidler/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/ulovlig-markedsfoering-af-gasningsmidler/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/dec/control-of-pesticides-and-biocides-2017/
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I 2018 har Kemikalieinspektionen søgt på internettet efter virksomheder, som solgte ulovlige gasningsmidler. 

Resultatet blev at Kemikalieinspektionen indskærpede salgsstop overfor 15 virksomheder. 

 

Kontrol med biocider til heste 

Kemikalieinspektionen har i 2018 kontrolleret biocider til heste. 

I 2016 blev det første biocidholdige produkt til heste godkendt. Et effektivt langtidsvirkende middel mod insekter.  

Kontrollen i 2018 har udelukkende haft fokus på e-handel. 10 virksomheder er blevet kontrolleret.  

Kontrollen er afsluttet med 10 indskærpelser, og heraf blev to politianmeldt.  

Der mangler fortsat viden hos producenter og forhandlere om, hvornår et produkt er godkendelsespligtigt. 

 

Kontrol med PIC 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2018 udført kontrol med eksportforsendelser af farlige kemikalier jf. PIC- 

forordningen (Prior Informed Consent) nr. 649/2012. Kontrollen er Kemikalieinspektionens deltagelse i det første EU 

koordinerede Forum pilot projekt for eksport af farlige kemikalier til lande uden for EU (tredjelande). 

Forum pilot projektets fokus var kontrol med virksomheders PIC forpligtigelser for eksportanmeldelse til den 

ansvarlige myndighed (Miljøstyrelsen), der sikre at modtagerparten i tredjelande får de aktuelle 

sikkerhedsoplysninger, der gælder for kemikaliet. 

Pilot projektet blev gennemført med deltagelse af 13 EU lande. Der blev i alt udført 296 kontroller med eksport af PIC- 

kemikalier til lande uden for EU. Kontrollen viste overtrædelse af PIC forordningen i 10 % af tilfældene. Læs 

rapporten her .Kemikalieinspektionen udførte kontrollen af PIC kemikalier i samarbejde med Toldstyrelsen, hvor 

man havde registreret eksport af følgende PIC kemikalier inden for perioden 1. januar 2017 til og med 21. april 2018. 

Permethrin 

Trichlormethan 

Benzen 

Atrazin 

Ved kontrollen har Kemikalieinspektionen konstateret 11 eksporter til lande uden for EU, hvor ovenstående PIC-

kemikalier fremgik. Det viste sig, at otte eksporter ikke omhandlede PIC-kemikalier, men skyldtes at eksporten var 

blevet fejlregistreret af eksportvirksomheden. I alt har Kemikalieinspektionen konstateret tre overtrædelser ud af 11 

eksporter.  

De konstaterede overtrædelser for manglende notificering omhandlede PIC kemikaliet Permethrin. 

Kemikalieinspektionen har indskærpet over for en dansk virksomhed om manglende regelefterlevelse af PIC-

forordningen. Kemikalieinspektionen har videresendt de to øvrige overtrædelser til en anden ansvarlig myndighed i 

EU, idet eksporten fandt sted via en anden virksomhed i EU, inden den passerede EU grænsen. 

 

Kontrol for PAH’er i forbrugerprodukter  

Kemikalieinspektionen har i 2017/2018 kontrolleret plastik-, gummi- og neoprenprodukter for indhold af otte 

kræftfremkaldende PAH’er. Kontrollen viste kun få overtrædelser. De otte PAH’er er forbudt i forbrugerprodukter, der 

indeholder plast- eller gummibestanddele, som kommer i enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud 

eller mundhule. Forbuddet trådte i kraft december 2015. 

Kemikalieinspektionen udtog 33 forbrugerprodukter i bl.a. byggemarkeder, hos forhandlere af elektronik, 

i sportsforretninger, legetøjsforretninger og i skoforretninger. Det var produkter som svømmefødder, sko fremstillet 

af plastic/gummi, cykelhåndtag, gummihåndtag på værktøj, gummidele på skriveredskaber, legetøj og andre 

produkter af plast-, gummi- og neopren. 

Produkterne blev efterfølgende analyseret for indhold af de otte PAH’er. Analysen viste, at 30 varer 

overholdt forbuddet, mens tre produkter ikke gjorde. For det ene af de ulovlige produkter - et ankelstøttebind – valgte 

forhandleren at stoppe salget af hele produktserien, og at tilbagekalde produktet fra forbrugerne. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/0/forum_project_on_control_of_pic_en.pdf/cc3f86b4-62b0-1ba6-da32-e6f6601ed518
https://echa.europa.eu/documents/10162/0/forum_project_on_control_of_pic_en.pdf/cc3f86b4-62b0-1ba6-da32-e6f6601ed518
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Forhandlerne af de to sidste ulovlige produkter, et håndværktøj og en lommelygte med gummibeklædning, blev 

vejledt om reglerne. Disse to produkter forhandles ikke længere. 

  

Kontrol af bly og nikkel i fidget spinnere  

Kampagnens formål var at kontrollere fidget spinnere af metal. 

Miljøstyrelsen udtog 33 fidget spinnere til kontrol af bly og frigivelse af nikkel i oktober og november 2017.  

Formålet med projektet var at kontrollere, om fidget spinnere overholdt kravene om indhold af bly og frigivelse af 

nikkel, og Kemikalieinspektionen besøgte i den forbindelse seks større butikskæder, en legetøjsforhandler og en 

webbutik. To ud af de 33 fidget spinnere overholdt ikke forbuddet mod indhold af bly. Begge spinnere havde en 

koncentration af bly på ca. tre procent. 

Der blev indskærpet salgsstop overfor to forhandlere 

 

Kontrol med give-away 

Kemikalieinspektionen har som led i et fælles nordisk tilsynsprojekt i 2018 kontrolleret, om såkaldte give-away 

produkter (reklamegaver) overholder reglerne med indhold af regulerede kemiske stoffer. 

Kontrollen viste, at langt de fleste overholdt reglerne inden for kemikalielovgivningen. Dog var der to produkter, som 

indeholdt bly over grænseværdien i henhold til EU’s RoHS-regler. Kemikalieinspektionen har derfor indskærpet 

salgstop mod det ene produkt, som var en lille højtaler. Det andet produkt, som var et USB-stik blev ud fra en samlet 

vurdering anset som mindre alvorligt. 

Kemikalieinspektionen har kontrolleret 14 elektriske og elektroniske produkter og to tekstilprodukter. Produkterne 

blev solgt hos virksomheder, der forhandler give-away produkter og et enkelt give-away produkt blev anvendt af et 

busselskab. 

Den danske kontrol er en del af et fælles nordisk kontrolprojekt af give-away produkter i samarbejde med Norge, 

Sverige, Finland og Island. Samlet er der kontrolleret mere end 100 firmaer, primært importører og distributører i de 

nordiske lande. Ca. 250 produkter er kontrolleret. Fællesrapporten om kontrolprojektet blev offentliggjort i maj 2019. 

Resultaterne fra fælleskontrollen ses i Nyheden her. 

 

Kontrol med HFC drivmidler i hårprodukter 

Kemikalieinspektionen har kontrolleret om reglerne i bekendtgørelsen om visse industrielle drivhusgasser overholdes i 

forhold til, at der ikke må anvendes ulovlige fluorholdige drivhusgasser i hårprodukter.  

De generelle regler om bl.a. salg og anvendelse af drivhusgasser findes i forordning om fluorholdige drivhusgasser - 

disse regler er gældende i hele EU. Danmark har derudover en national målsætning om, at den samlede udledning af 

drivhusgasser skal begrænses yderligere. For at nå denne målsætning har Danmark særlige regler, som findes i 

bekendtgørelsen om visse industrielle drivhusgasser, som bl.a. forbyder anvendelse af HFC-gasser i sprayprodukter, 

herunder HCF-152a.  

Kontrollen tyder på, at forbuddet mod anvendelse af fluorholdige drivhusgasser i hårsprayprodukter overholdes i 

langt de fleste tilfælde.  

Ved kontrollen blev indholdsdeklarationen på 200 hårprodukter kontrolleret. Hårprodukterne, der alle var på 

sprayform var fra ca. 160 forskellige mærker solgt i de større kæder i detailhandlen, hos frisører og i netbutikker.  

Kontrollen fokuserede især på salg fra netbutikker, da der som led i den nationale kemikalieindsats for 2018-2021, skal 

være øget fokus på produkter, der importeres fra 3. lande og nethandel.  

10 produkter indeholdt HFC-152a. Kemikalieinspektionen har indskærpet et salgsstop mod disse 10 produkter. En 

enkelt importør fik endvidere et påbud om at tilbagetrække et produkt fra forhandlerne i Danmark.  

  
REACH artikel 33 informationspligten  
Kemikalieinspektionen har kontrolleret, om byggemarkederne overholder den såkaldte informationspligt i REACH-

forordningens artikel 33(2). Informationspligten betyder, at leverandører af artikler, der indeholder mere end 0,1 

vægtprocent af et stof fra EU´s kandidatliste med særligt problematiske stoffer efter anmodning skal informere 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/feb/stikproevekontrol-af-reklamegaver-viste-faa-overtraedelser/
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forbrugeren. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særligt problematiske for 

menneskers sundhed og miljøet. 

Kemikalieinspektionen besøgte otte byggemarkeder og udtog 41 produkter. Der var særlig fokus på produkter i blød 

plast og PVC, og 14 af de produkter der blev udtaget var enten legetøj eller småbørnsartikler. Produkterne blev 

analyseret for indhold af 18 ftalater, herunder 13 ftalater, der er opgjort på EU’s kandidatliste, og 

Kemikalieinspektionen sendte samtidig en anmodning til de otte byggemarkeder om information af produkterne. 

Analyserne viste, at 13 ud af de 41 produkter indeholdt mere end 0,1 vægt procent af de ftalater, der er opgjort på 

kandidatlisten. Byggemarkederne var derfor forpligtet til som minimum at informere om stoffets navn for disse 13 

produkter. 

Fakta om svarene: 

For fem af de 13 produkter svarede byggemarkederne ikke, selvom de var forpligtet til at oplyse stoffets navn. 

For seks af de 13 produkter svarede byggemarkederne, at produktet ikke indeholdt mere 0,1 vægtprocent 

kandidatliste stoffer på trods af, at analysen viste det modsatte. 

To byggemarkeder erkendte indholdet af kandidatlistestoffet (DEHP) i deres produkt, men det ene produkt indeholdt 

desuden mere end 0,1 vægt procent DIBP, hvilket det pågældende byggemarked ikke havde informeret om. 

Syv ud af otte byggemarkeder svarede ikke korrekt. Derfor har Kemikalieinspektionen indskærpet over for disse syv 

byggemarkeder, at de skal informere i henhold til art. 33.2 i REACH forordningen. 

 
Ulovlig markedsføring af algemidler  
Kemikalieinspektionen i 2018 ført en informationskampagne over for byggemarkeder om reglerne for markedsføring 

af algemidler, så de undgår at sælge midler, som ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. 

Kemikalieinspektionen fulgte informationskampagnen op med stikprøvekontroller hos 33 forhandlere, fordelt på 12 

forskellige virksomheder/kæder. Kemikalieinspektionen konstaterede ingen ulovlig markedsføring af lovlige 

desinfektions- og rengøringsmidler med anprisning af, at midlerne kan bekæmpe alger, hverken i form af skilte med 

brugsanvisninger eller produktanprisninger. 

Ved tilsynet hos otte af de 33 forhandlerne blev det konstateret, at der blev markedsført ulovlige produkter til 

bekæmpelse af alger. De ulovlige midler blev straks fjernet af byggemarkedet. 

 
Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt  
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har tidligere deltaget i et fælles Nordisk tilsynsprojekt fra 2012-2013, hvor fokus i 

projektet var den nye klassificering, faremærkning og emballering af kemiske stoffer. Idet man som det første 

udrullede CLP vedrørende kemiske stoffer. Man har nu udrullet CLP til at omhandle alle markedsførte kemiske 

blandinger fra den 1. juni 2015 (leverandørerne) og den 1. juni 2017 (i butikkerne). 

Formålet med projektet var at kontrollere, om virksomhederne i Norden klassificerer og faremærker deres kemiske 

blandinger efter de nye regler i CLP-forordningen. Det nordiske CLP projekt 2016-2017 startede op i 2016 og blev 

afsluttet sidst i 2017. 

Miljøstyrelsen var projektleder for projektet, som også omfattede Norge, Sverige, Finland og Island. Miljøstyrelsen var 

ude hos forhandlerne i november/december 2016 for at udtage prøver til kontrol af produkternes klassificering og 

faremærkning jf. CLP forordningens artikler 17 og 25. 

Kontrollen var afgrænset til at omfatte produkter fra byggemarkeder (kemiske blandinger), som forhandles til den 

almindelige forbruger. Danmark udtog 23 produkter til kontrol.  

Samlet set blev der udtaget 105 produkter fra byggemarkeder i Norden. Produkterne blev kontrolleret for 

klassificering og faremærkning, jf. CLP-forordningen, og om de tilhørende sikkerhedsdatablades afsnit 2, 3, 9, 11 og 12 

levede op til kravene jf. artikel 31, bilag II i REACH forordningen. 

Læs mere om resultatet og det nordiske samarbejde via Miljøstyrelsens nyhed og det nordiske CLP projekt 2016-

2017 fra TemaNord – Nordic CLP Project 2016-2017 - Classification and labelling of construction products.” 

 
 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/danske-og-nordiske-byggevareprodukter-er-ikke-faremaerket-korrekt/
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1177199&dswid=1101


9 
 

Kontrol af mørtelværker  
Kemikalieinspektionen modtog en indberetning i august 2016 om mulig manglende REACH-registrering af læsket kalk 

blandt seks danske virksomheder. 

Kalk er et naturligt forekommende stof og er undtaget registreringspligten i REACH i henhold til artikel 2, stk. 7, litra b) 

(bilag V, punkt 7), men ved fremstilling af læsket kalk (og kule kalk) dannes der ved blanding af brændt kalk 

(kalciumoxid) og vand et nyt kemisk stof, nemlig kalciumhydroxid (cas-nr. 1305-62-0). Kalciumhydroxiden (den 

læskede kalk) kan ikke betegnes som naturligt forekommende og er derfor omfattet af registreringspligten i REACH 

forordningens art. 6 og 23, hvorefter produktion og import af et stof i mængder over et ton pr. kalender år skal 

registreres inden den 31. maj 2018. 

Det afgørende er, at der i produktionsprocessen dannes et nyt kemisk stof (den læskede kalk/kalciumhydroxid), og at 

man dermed teknisk set bliver kemikalieproducent ved fremstilling af læsket kalk/kalciumhydroxid. 

Dette medfører, at virksomheder, der selv producerer eller importerer læsket kalk i mængder på over et ton pr. 

kalenderår, er forpligtet til at registrere dette inden d. 31. maj 2018. 

Formålet med kontrolprojektet var at kontrollere, om de indberettede virksomheder fremstiller eller importerer 

læsket kalk i mængder over et ton pr. år, og om de derved er forpligtet til at registrere dette i overensstemmelse med 

REACH forordningen. 

Kontrolprojektet viste, at tre af virksomhederne ikke importerede eller producerede læsket kalk og var dermed ikke 

forpligtet til at registrere dette i overensstemmelse med reglerne i REACH-forordningen. 

Tre af virksomhederne producerede selv læsket kalk i mængder, der lå over et ton pr. kalenderår (men under 100 ton 

pr. år), og de er derfor forpligtet til at registrere denne produktion inden d. 31. maj 2018. Kemikalieinspektionen har 

derfor anmodet virksomhederne om at dokumentere, at registrering af læsket kalk er foretaget senest d. 31. maj 

2018. 

 
Kontrol med overholdelse af artikel 95 i Biocidforordningen 
Kemikalieinspektionen har i perioden 2016-2018 gennemført et kontrolprojekt med det formål at undersøge, om 

forhandlere af biocidholdige produkter, som endnu ikke er godkendelsespligtige, kunne dokumentere, at de anvendte 

biocidaktivstoffer er godkendt eller under vurdering i EU's vurderingsprogram. Desuden kontrolleredes om 

forhandlerne kunne dokumentere, at aktivstofferne enten kommer fra en leverandør på kemikalieagenturet ECHA's 

liste over aktivstofleverandører, eller produktleverandøren selv er registreret, jf. artikel 95 i Biocidforordningen. 

Kemikalieinspektionen tog kontakt til 16 forhandlere med ansvar for markedsføring af biocidholdige produkter med 

anvendelse til desinfektionsformål. 

Der blev kontrolleret 18 produkter, hvoraf der for ni produkter kunne fremvises fyldestgørende dokumentation for, at 

aktivstofleverandør og biocidaktivstoffer er registreret på kemikalieagenturets leverandørliste for biocidaktivstoffer. 

For de resterende produkter valgte forhandlerne af fire produkter at ændre markedsføringen til rengøringsmidler ved 

at undlade at anprise biocidanvendelse. To forhandlere valgte at standse salget, da de ikke kunne få oplysninger fra 

producent eller aktivstofleverandør. En forhandler har fået indskærpet et salgsstop af sit produkt indtil 

dokumentation kunne fremvises. 

 
God fremstillingspraksis af kosmetiske produkter 
Kemikalieinspektionen har i 2018 kontrolleret god fremstillingspraksis (GMP) hos virksomheder, der producerer 

kosmetik. Kontrollen tager udgangspunkt i virksomhedernes kvalitetsarbejde med at sikre en forsvarlig 

kosmetikproduktion. 

Der anvendes den EU harmoniserede standard DS-ISO 22716 som retningslinje for vurdering af fremstillingspraksis. 

Hvis standarden bliver fulgt af virksomhederne, lever de op til de forskrifter, der findes for GMP. 

I 2018 kontrollerede Kemikalieinspektionen fire virksomheder: En stor og tre mellemstore virksomheder. Kontrollerne 

foregik på Sjælland, Fyn og i Jylland. 

Kemikalieinspektionen vurderede, at de 4 virksomheder har iværksat passende procedurer og indrettet lokaliteterne 

således, at deres kosmetiske produkter kan fremstilles i overensstemmelse med GMP. 
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Kemikalieinspektionen forventer at fortsætte Kontrollen med GMP i 2019 på store og mellemstore virksomheder. 

 

4. Indberetninger 2018 
Kemikalieinspektionen modtager løbende henvendelser om formodede overtrædelser af kemikalielovgivningen. 

Inspektionens sagsbehandling kan – afhængig af overtrædelsen – for eksempel bestå i, at inspektionen foretager en 

vurdering af firmaets dokumentation for produktet, en analyse af produktet eller en kombination af disse 

kontrolformer. I nogle tilfælde må inspektionen 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 2018 i alt 415 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 samt som beslaglæggelser fra 

Toldstyrelsen. Derudover undersøger Kemikalieinspektionen til tider konkrete sager på eget initiativ. 

 

Tabel 1: Antal indberetninger 2006-2018 

År Indberetninger 

2018 415 

2017 389 

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 et stigende antal indberetninger om mulige overtrædelser af 

kemikalielovgivningen.  

 

http://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/kemikalier/anmeld-ulovlige-produkter/
mailto:mst@mst.dk
mailto:kemikalieinspektionen@mst.dk
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Da Kemikalieinspektionen modtager stadig flere indberetninger må sagsbehandlingen prioriteres  

Kemikalieinspektionen prioriterer sagsbehandlingen af indberetninger  højere for produktgrupper hvor alvoren ved 

overtrædelser vurderes at være størst, f.eks. CMR-stoffer og gifte.  

 

Indberetningerne fordeler sig over områder som kosmetik, CLP, REACH, pesticider, gifte, ozonlagsnedbrydende stoffer 

og biocider. 

 

Tabel 2: Indberetninger fordelt på områder 2006-2018 

År/område Kosmetik CLP REACH Pesticider Gifte 
Ozonlags-nedbrydende 
stoffer 

Biocider Tungmetal Legetøj Andre 

2018 33 22 13 23   3 114 126 50 34 

2017 68 19 12 26 10 3 175 21 13 76 

2016 93 47 6 43 2 5 128 33 12 116 

2015 73 37 14 31   2 84 36 14 100 

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 2018. 
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I 2018 har Inspektionen modtager flest indberetninger på biocidområdet og om tungmetaller. 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.   

 

I 2018 omfattede kategorien ”Andre” blandt andet ni indberetninger om drivmidler, ni indberetninger om 

overtrædelse af RoHS reglerne, hovedsageligt virksomheder der finder fejl i egne produkter og 11 indberetninger om 

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

organisationer. Fordelingen af indberettere fra 2007 til 2018 kan ses herunder. 

 

Tabel 4: Indberetninger 2007-2018 fordelt på indberettere  

Indberetter 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Danske myndigheder 217 122 133 109 82 83 131 122 55 51 58 44 

Udenlandske myndigheder 28 21 26 24 32               

Virksomheder 29 67 51 33 34 37 41 27 30 18 20 24 

Kommuner 8 15 17 10 12 11 10 6 12 1 1 17 

Private 52 54 93 86 68 34 40 28 33 53 10 13 

Hospitaler 2 3 3 2 3 5 2 3 1 5 7 2 

Brancheforeninger 3 2 1 6 1 4 8 5 5 6 11 1 

Medier   2 18 3 1       1 1   2 

Forbrugergrupper 16 54 41 22 8 9 11 54 5 2 5   

Anonyme 44 35 42 27 13             3 

Andre 19 14 15 19 16 49 62 9 8 4 14   

 

 

 

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

også mange privatpersoner, virksomheder og forbrugergrupper, der indberetter til Kemikalieinspektionen. I 2018 

modtog 

Kemikalieinspektionen et stort antal indberetninger fra Toldstyrelsen; hovedsageligt sager om import af blyholdigt 

fiskegrej og diverse biocider (som f.eks. rotte-, muldvarpe og musegift samt insektmidler som mygge- og 

væggelusmidler). Fordelingen i 2018 er illustreret i diagrammet nedenfor. 

 

 
 

De statslige myndigheder der sender indberetninger til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er hovedsageligt 

Toldstyrelsen, Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Arbejdstilsynet, men også Fødevarestyrelsen og Politiet 

indberetter til tider forhold til inspektionen. Der er etableret et godt samarbejde med Toldstyrelsen i forbindelse med 
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indførelse af pakker til Danmark; det kan være ulovlige biocider eller andre kemikalier, som Toldstyrelsen stopper i 

lufthavnen eller på postcentralen; i 2018 modtog Miljøstyrelsen 156 indberetninger fra Toldstyrelsen. Samarbejdet 

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

Miljøstyrelsen modtager fra Landbrugsstyrelsen. 

 

Af de 28 indberetninger fra udenlandske myndigheder var 20 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. Kemikalieinspektionen søger at følge 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.  

 

Af de 217 sager indberettet af statslige myndigheder, var 21 af disse sager som Miljøstyrelsen af eget initiativ har 

igangsat. 

 

Tabel 5: Antal sager på Miljøstyrelsens eget initiativ 2006-2018 

Antal/år 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

  21 43 30 44 19 29 27 9 7 24 42 21 30 

 

 

Afsluttede indberetninger i 2018 
I 2018 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 474 sager, der startede i 2018 eller tidligere – som indberetninger eller 

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

 

Tabel 6: Afsluttede indberetninger 2006-2018 

Antal/år 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

  474 436 508 266 230 249 202 207 163 162 164 203 101 

 

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 sagen kan også afsluttes, hvis 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 2018 

Område/  
afslutning 

Ingen 
over-

trædel-
se 

Vejled-
ning 

Fri-
villig 

lovlig-
gørel-

se 

Erfarings-
grundlag 

Pro-
dukt 
ikke 
fun-
det 

Med-
taget 

i 
kam-
pag-
ne 

Sendt 
til 

andre 
myndig-

heder 

Ind-
skærp-

else 

På-
bud 

Beslag-
læggelse 

Politi-
anmeld-

else 

Anden  
afslut-
ning 

I 
alt 

REACH 3 2 1   1     2       5 14 

CLP 2 9 1   2 1 2 7 1     3 28 

Tung-
metaller 

1   5   2   2 3   117   1 131 

Ozonlags-ned 
brydende 
stoffer 

              1 1 1   1 4 

Drivhusgasser 1   3         2 1     8 15 

RoHS 2   8                   10 

Kosmetik 5 6 11 1 2   2 5       7 39 

Legetøj 8 5 10 3 9 1 2         6 44 

Vaskemidler   3                   1 4 

Forbruger-
produkter 

2 3   2 2             1 10 

Pesticider 6 2         1 5   8 2 7 31 

Biocider 18 4 4   3 2 2 44 16 24 2 22 141 

Gifte                         0 

Andre 
kemiske 
stoffer 

1   1       1           3 

I alt 49 34 44 6 21 4 12 69 19 150 4 62 474 

 

Afslutningsformen ”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. 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, som Danmark modtager og som 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 ugentlige notifikationerne til relevante 

brancher, brancheforeninger og større forretningskæder.  

 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
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I 2018 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 580 notifikationer. 

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

Langt de fleste af advarslerne handlede om legetøj med ftalater, legetøj der frigiver bor eller legetøj, der var 

bakterieforurenet. 

  

Notifikationerne om kosmetik handlede blandt andet om blegecremer med hydroquinon og cremer med MI/MCI. 

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 lim. 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 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 markedsovervågnings register (se pkt. 4.2). 

 

Kemikalieinspektionen fandt i 2018 følgende farlige produkter på det danske marked, som blev videreformidlet i 

RAPEX-systemet til de øvrige medlemslandes myndigheder: 

 

 10 forskellige squishies 

 Håndtag til scooter med ftalater. 

Kemikalieinspektionen sendte 13 tilbagemeldinger til Kommissionens RAPEX team om produkter notificeret i RAPEX af 

andre EU lande 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 mobilholder til biler med miljøfarlige stoffer. 

 RAPEX om en rensegel med mangelfuld mærkning og manglende børnesikret lukning. 

 RAPEX om make-up med asbest. 

 RAPEX om make-up med asbest. 

 RAPEX om tatoveringsfarve med farlige kemikalier. 

 RAPEX om notesbog sæt med ftalater. 
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 RAPEX om rensevæske til svømmebriller med farlige kemikalier. 

 RAPEX om læderkorset med Chrom (VI). 

 RAPEX om balloner med nitrosaminer. 

 RAPEX om balloner med nitrosaminer. 

 RAPEX om modellervoks med bor. 

 RAPEX om tandblegeprodukt med hydrogen peroxid. 

 RAPEX om lædernederdel med Chrom (VI). 

 

RAPEX indgår som erfaringsgrundlag, når Kemikalieinspektionen prioriterer sit tilsynsarbejde og planlægger 

kampagner.  

  

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 

5. Straffesager 
Kemikalieinspektionens beslutning om, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, beror på en konkret vurdering af den 

enkelte sag sammenholdt med det juridiske grundlag, der er omkring grov eller gentagen overtrædelse af 

lovgivningen. Overordnet foretager Kemikalieinspektionen politianmeldelse i følgende to situationer: Når 

administrative håndhævelsesmidler (indskærpelse og påbud) har vist sig utilstrækkelige til at standse overtrædelsen, 

eller når der er tale om grove eller gentagne overtrædelser af kemikaliereglerne.  

 

I 2018 anmeldte Kemikalieinspektionen 8 sager til politiet. De typiske overtrædelser er ulovlige pesticider eller 

biocidholdige produkter. I 2018 blev 3 sager om biocidholdige produkter og 5 sager om pesticider meldt til politiet. 

 

I 2018 blev 18 straffesager afsluttet. 
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https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
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13 sager blev afsluttet med bøde: 

 Fem sager om biocidholdige produkter, i disse sager var der en bøde på 15.000 kr., to bøder på 25.000 kr., en 

bøde på 50.000 kr. og en bøde på 60.000 kr.  

 Seks sager om pesticider, i disse sager var der en bøde på 5.000 kr., en bøde på 10.000 kr., en bøde på 20.000 kr., 

en bøde på 22.000 kr., en bøde på 76.000 kr. og en bøde på 81.000 kr.  

 En sag om ozonlagsnedbrydende stoffer, i denne sag var der en bøde på 10.000 kr. 

 En sag om chloroform i negleprodukter, i denne sag var der en bøde på 10.000 kr. 

 

Fem sager blev afsluttet med at sagen blev frafaldet: 

 En sag om biocidprodukter 

 Fire sager om pesticider 

 

 

Tabel 8: straffesager 2000 – 2018 

År/afgjorte 
sager 

Frifindelse Advarsel 
Bøde ≤ 
5000 kr. 

Bøde > 
5000 kr. 
og < 
50.000 kr. 

Bøde ≥ 
50.000 kr. 

Fængsel 
Sag 
frafaldet 

2018     1 8 4   5 

2017     2 10 1   4 

2016 1 1 1 5 1   7 

2015     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       
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6. Gifte 
Kemikalieinspektionen udsteder forskellige salgs- og brugertilladelser for giftige og meget giftige kemiske stoffer og 

blandinger – herunder bekæmpelsesmidler. 

 

6.1 Salgstilladelser 
Giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges af: Indehaveren af godkendelsen for det pågældende 

middel, eller den, der har fået en særlig tilladelse til salg af Miljøstyrelsen. 

Antallet af gældende tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler har været på næsten samme niveau siden 2016. 

Når man får en salgstilladelse gælder den i et år.  

 

Tabel 9: Gældende tilladelser 2005-2018

 
 

 

 

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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sesmidler
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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 

2018 var Finland vært for mødet som blev holdt i Helsinki.   

Nordisk Kemikalietilsynsgruppe afholder til tider fælles kontrolkampagner, og i 2018 gennemførtes kontrol med give-

away produkter. https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-give-

away-produkter/ 

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 tre møder i netværket i 2018. 

Kemikalieinspektionen deltog i 2018 i arbejdsgruppen om udarbejdelse af et elektronisk 

informationsudvekslingssystem mellem landenes tilsynsmyndigheder, hvor Danmark var formand for gruppen. 

Gruppen afsluttede sit arbejde, idet IT-informationssystemet ICSMS nu også fungerer for områderne REACH, CLP og 

PIC. Kemikalieinspektionen deltog desuden i arbejdsgruppen, som planlægger og styrer det fælles europæiske REACH 

projekt i 2019 REF-7 om registrering af kemiske stoffer. 

 

FORUM tilsynsnetværk - Biocider. 

FORUM er EU-netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter inden for REACH-CLP- og PIC-

forordningen og hos Kemikalieagenturet ECHA. BPRS (Biocide Product Regulation Subgroup) er en undergruppe til 

Forum, hvor fokus er på biocidforordningen (BPR). BPRS er omfattet af den fælles struktur for FORUM-samarbejdet 

med møder, projektarbejde samt det fælles arbejdsprogram som planlægges og besluttes for fem år ad gangen. 

Der bliver hvert år afholdt tre møder i BPRS, som ligger i forlængelse af FORUM-møderne. 

https://echa.europa.eu/da/about-us/who-we-are/enforcement-forum 

 

CLEEN 

Kemikalietilsynsmyndighederne i Europa samarbejder også om tilsynet med kemiske stoffer og produkter igennem 

CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network). I 2018 blev der i oktober afholdt den 19. CLEEN 

konference i Berlin. Der var forslag om nyt samarbejde i forhold til håndhævelse vedrørende markedsføring af 

udgangsstoffer til eksplosiver og forslag om samarbejde om kontrollen med F-gas regulering. 

Kemikalieinspektionen prioriterede ikke at deltage i CLEEN-mødet i 2018, da inspektionen dels prioriterede andre 

kontrolobjekter og EU-samarbejder i 2018, dels ikke har ressort på eksplosivområdet. Oplysninger om projekter 

afrapporteres på hjemmesiden: http://www.cleen-europe.eu/. 

RoHS 

Kemikalieinspektionen deltager i det europæiske RoHS Enforcement netværk (ADCO). RoHS sætter grænser for 

indholdet af skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Formålet med netværket er at fremme 

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

gang om året. I 2018 foregik mødet i Bruxelles. 

 

 

 

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-give-away-produkter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagne-2018/kontrol-af-give-away-produkter/
https://echa.europa.eu/da/about-us/who-we-are/enforcement-forum
http://www.cleen-europe.eu/
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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 i Bruxelles. Det seneste møde blev holdt i oktober 2018, og her blev der 

diskuteret bedste praksis ved håndhævelsen af kosmetikforordningen, blandt andet i forhold til anprisninger og 

mærkning af kosmetiske produkter.  

 

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. 

Working Group on Enforcement regarding Plant Protection Products 

Kemikalieinspektionen deltager i det Europæiske Samarbejde i Working Group on Enforcement regarding Plant 

Protection Products, der afholder 1 til 2 møder årligt. Arbejdsgruppen blev i første omgang nedsat med henblik på at 

udarbejde en fælles skabelon, som de enkelte medlemslande kunne anvende, ved den årlige indberetning af 

kontrolresultater vedrørende pesticider. Det drejer sig om resultater af kontrollen med importører, forhandlere, 

brugere af pesticider samt analyseresultater af de pesticidprodukter, der årligt udtages med henblik på en 

kvalitetskontrol. Også resultater af Fødevarestyrelsens fund af ulovlige pesticidrester eller overskridelse af 

grænseværdier af pesticider i danske fødevarer afrapporteres i den sammenhæng. 

 

De senere år har arbejdsgruppen fokuseret på, hvorledes kontrollen på den forskellige niveauer, importører, 

forhandlere udmøntes i de enkelte lande og der afholdes typisk en årlig workshop, hvor repræsentanterne fra de 

enkelte lande træner i at gennemføre kontrol og prøveudtagning med henblik på at opfylde 

plantebeskyttelsesmiddelforordningens krav. Også problematikken omkring illegal import af forfalskede pesticider til 

EU fra 3. lande er blevet en del af arbejdsgruppens arbejdsområder. 

 

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, 

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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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. 

 

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. 


