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1. 2021 for Kemikalieinspektionen 

 
1.1 Indledning  

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med overholdelse af reglerne i 

kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til denne lovgivning – i alt ca. 65 forskellige 

bekendtgørelser, forordninger og direktiver, foruden ca. 60 restriktioner jf. REACH. 

Kemikalielovgivningen er fortrinsvis baseret på EU-direktiver og EU-forordninger, men der er også 

nationale undtagelser, som f.eks. blyforbuddet. Kontrollen heraf er rettet mod potentielt ca. 

100.000 kontrolobjekter, hvorfor den er risikobaseret.  

Kemikalieinspektionens kontrolfokus prioriteres ud fra følgende tre overordnede forhold: 

1. Vedtagne handlingsplaner: Retningslinjer udstukket af Folketinget med f.eks. Kemiindsats 

2018-2021 og Pesticidstrategi 2017-2021 (se også 1.3 og 1.4). 

2. Miljø eller sundhed: Graden af risiko ved overtrædelser og sandsynligheden for 

overtrædelser (risikovurdering). 

3. Aftaler på området: Samarbejdsaftaler, herunder EU-samarbejdet, og koordination i 

forhold til EU-tilsynsprojekter på områderne REACH/CLP/PIC og biocider. 

Kemikalieinspektionen har derved fokus på: 

1. Produkter/områder, hvor det vurderes, at der vil være størst miljømæssig- og 

sundhedsmæssig risiko (f.eks. produkter til børn og sårbare grupper, forhandling af 

pesticider). 

2. Varer og produkter fra ikke EU-lande (da den fælleseuropæiske kemikalieregulering ikke er 

gældende uden for EU). 

3. At produkterne ikke når ud i butikkerne (bl.a. via samarbejde med Toldstyrelsen). 

Kontrollen 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 til tider med andre myndigheder i 

Danmark, eksempelvis Sikkerhedsstyrelsen, Toldstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Endvidere 

deltagelse i Nordisk- og Europæiske kontrol-samarbejdsprojekter på specifikke områder  

Den reaktive kontrol sker i form af behandling af indberetninger om mulige overtrædelser af 

kemikaliereglerne. 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. 
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1.2 Kontrolåret 2021  

2021 blev dog igen et atypisk år for Kemikalieinspektionen. Inspektionen var lige som andre dele af 

statsadministrationen i perioder beordret til at arbejde hjemmefra, men måtte dog som kritisk 

funktion møde ind og føre kontrol 

Primært pga. den fortsatte covid-19-pandemi, var der fortsat fokus fra Inspektionen på kontrol og 

håndhævelse over for import, markedsføring og produktion af hånd- og 

fladedesinfektionsprodukter, herunder i efteråret fysiske kontrolbesøg.  

Covid-19-pandemien har også i 2021 forstærket tendensen omkring e-handel, hvor det igen kan 

konstateres, at danske forbrugere indkøber mange ulovlige kemiske produkter fra tredjelande som 

UK, Kina og USA. Det drejer sig bl.a. om rengøringsprodukter, som wc-rens fra Kina (solgt via en 

amerikansk webshop med dansk tekst), over kosmetik i form af blegecreme fra Afrika med 

kræftfremkaldende hydroquione til blyholdigt fiskegrej fra Thailand, og ikke mindst koncentreret 

glyphosat og rottegift fra UK. Endvidere var der på biocidområdet et politisk ønske om fokus på 

algebekæmpelsesmiddelområdet, der har afstedkommet en lang række påbud og forbud.  

Et andet fokusområde var gennemførelsen af den nye Markedsovervågningsforordning 

(2019/1020) på kontrol- og håndhævelsesområdet, hvilket yderligere fremmer samarbejdet med 

især Toldstyrelsen omkring importkontrol for både private og virksomheder samt voksende 

afrapporteringsforpligtigelser. I den forbindelse har Inspektionen bidraget til 

Markedsovervågningsudvalgets store digitale konference om Produktsikkerhed (skulle have været 

afholdt fysisk, men blev flyttet til en digital platform pga. covid-19). 

Endelig skal bemærkes, at med ikrafttræden af ændring af kemikalieloven, vedtaget december 

2020, så blev Inspektionen forpligtet til fra 1. juli 2021 at offentliggøre alle overtrædelser, hvor der 

sker en håndhævelse: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/miljoestyrelsen-

offentliggoer-overtraedelser-af-kemikalielovgivningen/  

 

1.3 Kemiindsatsen 2018 - 2021  

Kemiindsatsen 2018-2021 fastsætter en overordnet retning for Kemikalieinspektionens arbejde 

inden for forbrugerprodukter, herunder REACH, CLP og biocidområdet. Kemiindsatsen kan findes 

på følgende link: 

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

Med ikrafttræden af ændring af kemikalieloven, vedtaget december 2020, så er Inspektionen 

forpligtet fra 1. juli 2021 til at offentliggøre alle overtrædelser, hvor der sker en håndhævelse (fra og 

med indskærpelse), se mere på: https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/produkter-som-

overtraeder-kemikalielovgivningen/  

 

1.4 Pesticidstrategien 2017-2021 

I Pesticidstrategien 2017-2021 er der fire hovedområder: 

1. Godkendelse af pesticider. 

2. Målrettet kontrol. 

3. Indsamling af viden gennem forskningsprogrammet.  

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/miljoestyrelsen-offentliggoer-overtraedelser-af-kemikalielovgivningen/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/miljoestyrelsen-offentliggoer-overtraedelser-af-kemikalielovgivningen/
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faelles_Kemiaftale_2018-21.pdf
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/produkter-som-overtraeder-kemikalielovgivningen/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/produkter-som-overtraeder-kemikalielovgivningen/
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4. Oplysning, rådgivning og vejledning. 

Kemikalieinspektionen bidrager til en målrettet kontrol samt til oplysning, rådgivning og 

vejledning omkring pesticider.  

Pesticidstrategien kan findes på følgende link:  

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

 
1.5 Markedsovervågningsforordningen 

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

Markedsovervågningsforordningen 765/2008. Dette har til formål at sikre koordinering mellem de 

forskellige markedsovervågningsmyndigheder samt at fremme den frie bevægelighed af sikre og 

sunde produkter i Europa. I Danmark er markedsovervågningen af produkter fordelt mellem en 

lang række myndigheder, herunder Miljøstyrelsen.  

Kemikalieinspektionen bidrager til det fælles markedsovervågningsprogram for så vidt det angår 

overholdelse af kemikalielovgivningen. Markedsovervågningsprogrammet gælder ikke 

pesticidområdet. Der er afrapporteret for år 2020 – aktiviteterne jf. kravene i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning 765/2008/EF. Resultaterne af markedsovervågningen meddeles årligt til 

Kommissionen, de andre medlemsstater og til offentligheden, via Erhvervsministeriet. Se mere på: 

https://www.sik.dk/om-os/sik/raad-og-

udvalg/markedsovervaagningsudvalget/markedsovervaagningsudvalget  

Forberedelse til implementering af den nye Markedsovervågningsforordning 

Kemikalieinspektionen har også i 2021 haft stor fokus på implementeringen af 

Markedsovervågningen, specielt nethandel, qua præambel, og artiklerne om nye 

afrapporteringskrav jf. den nye markedsovervågningsforordning (2019/1020), der træder i kraft 16. 

juli 2021. 

Kemikalieinspektionen skal fra 1. januar 2022 fremsende kontrol- og evt. analysedata til ICSMS, 

EU's Information and Communication System for Market Surveillance, en proces der søges 

automatiseret med henblik på at formindske ressourcetrækket.  

Der er tale om en ikke-uvæsentlig ny afrapporteringsopgave, da Inspektionen som eksempel 

håndterede knap 2400 unikke sager i 2021, af hvilke næsten alle i fremtiden skal afrapporteres til 

ICSMS. Se mere på: ICSMS 

 

  

https://mst.dk/media/141516/pesticidstrategi2017-2021.pdf
https://www.sik.dk/om-os/sik/raad-og-udvalg/markedsovervaagningsudvalget/markedsovervaagningsudvalget
https://www.sik.dk/om-os/sik/raad-og-udvalg/markedsovervaagningsudvalget/markedsovervaagningsudvalget
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
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2. Nyheder fra Kemikalieinspektionen  

Kemikalieinspektionen offentliggjorde i 2021 23 nyheder på om Inspektionens arbejde. Nyhederne 

handlede hovedsageligt om fund af ulovlige og farlige produkter, herunder hånddesinfektion og 

toiletrens, samt om resultaterne fra tilsynskampagner. 

Nedenfor ses listen over nyheder, der er blevet offentliggjort på Nyt fra Kemikaliinspektionen -  

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/nyt-fra-kemikalieinspektionen/:  

1. Fortsat problemer med import af ulovligt toiletrens – 08.11.2021 

2. Der er styr på håndspritten i butikkerne – 04.11.2021 

3. Miljøstyrelsen advarer mod ærtebælg-legetøj med højt indhold af ftalat – 01.11.2021 

4. Miljøstyrelsen offentliggør overtrædelser af kemikalielovgivningen – 12.10.2021 

5. Mange tandblegningssprodukter til hjemmebrug kan give skader i munden – 20.09.2021 

6. Tusindvis af smykker med tungmetaller beslaglagt – 01.09.2021 

7. Toldere tilbageholder over 500kg ulovlig toiletrens fra Kina – 27.08.2021 

8. Advarsel imod brug af farligt rottemiddel – 19.08.2021 

9. Kontrolkampagne på batterier – 29.07.2021 

10. Kinesisk toiletrens beslaglagt – 14.07.2021 

11. Flere beslaglæggelser af ulovlige pesticider i foråret – 07.07.2021 

12. Igen er der konfiskeret store mængder ulovligt fiskegrej – 06.07.2021 

13. I henhold til Kemikalieloven kan Kemikalieinspektionen offentliggøre overtrædelser – 

01.07.2021 

14. Der beslaglægges fortsat mange sundhedsskadelige kosmetikprodukter – 28.06.2021 

15. Kemikalieinspektionen har indskærpet salgsstop overfor kosmetik med D4 – 18.06.2021 

16. Konference om produktsikkerhed skal hjælpe dig, når du handler på nettet – 21.04.2021 

17. Miljøstyrelsen advarer mod import af nikotin – 25.03.2021 

18. Kontrol viste mange tungmetaller i smykker – 24.03.2021 

19. Tonsvis af hånddesinfektion blev kontrolleret og destrueret i 2020 - 03.03.2021 

20. For meget krom i fire læderprodukter – 02.03.2021 

21. Flere pesticid-forhandlere har overtrådt loven i 2020 end året før – 25.02.2021 

22. Produkter til børn og nyfødte er blevet undersøgt af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion – 

17.02.2021 

23. Hånddesinfektion tilbagekaldes grundet risiko for øjenskader – 17.02.2021 

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/nyt-fra-kemikalieinspektionen/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/nov/fortsat-problemer-med-import-af-ulovligt-toiletrens/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/nov/kemikalieinspektionen-der-er-styr-paa-haandspritten-i-butikkerne/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/nov/miljoestyrelsen-advarer-mod-aertebaelg-legetoej-med-hoejt-indhold-af-ftalat/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/miljoestyrelsen-offentliggoer-overtraedelser-af-kemikalielovgivningen/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/mange-tandblegningsprodukter-til-hjemmebrug-kan-give-skader-i-munden/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/mange-tandblegningsprodukter-til-hjemmebrug-kan-give-skader-i-munden/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/aug/tusindvis-af-smykker-med-tungmetaller-beslaglagt/
https://www.toldst.dk/nyheder/presse-og-nyheder/toldere-tilbageholder-over-500-kilo-ulovlig-toiletrens-fra-kina/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/aug/advarsel-imod-brug-af-farligt-rottemiddel/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jul/kontrolkampagne-mange-batterier-overholder-ikke-lovgivningen/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jul/kinesisk-toiletrens-er-%c3%a9t-blandt-mange-ulovlige-produkter-der-beslaglaegges/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jul/flere-beslaglaeggelser-af-ulovlige-pesticider-i-foraaret/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jul/igen-er-der-konfiskeret-store-maengder-ulovligt-fiskegrej/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/produkter-som-overtraeder-kemikaliereglerne/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jun/der-beslaglaegges-fortsat-mange-sundhedsskadelige-kosmetikprodukter/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jun/miljoestyrelsen-har-undersoegt-indholdet-af-silikonestoffer-i-plejeprodukter/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/apr/konference-om-produktsikkerhed-skal-hjaelpe-dig-naar-du-handler-paa-nettet/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/miljoestyrelsen-advarer-mod-import-af-nikotin/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/kontrol-viste-mange-tungmetaller-i-smykker/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/tonsvis-af-haanddesinfektion-blev-kontrolleret-og-destrueret-i-2020/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/for-meget-krom-i-fire-laederprodukter/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/feb/flere-pesticid-forhandlere-har-overtraadt-loven-i-2020-end-aaret-foer/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/feb/produkter-til-boern-og-nyfoedte-er-blevet-undersoegt-af-miljoestyrelsens-kemikalieinspektion/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/feb/haanddesinfektion-tilbagekaldes-grundet-risiko-for-oejenskader/
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3. Kontrolkampagner (proaktiv kontrol) 

Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede stikprøvekontrol på afgrænsede 

kontrolobjektområder. 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, jf. 

Kemiindsatsen.  

Bl.a. forkert brug af pesticider kan indebære en stor risiko for både sundhed og miljø. Derfor 

medfører den risikobaserede tilgang, at der foretages en mere systematisk kontrol med pesticider 

ift. andre kemiske produktområder, jf. Pesticidstrategien.  

Kontrolkampagner 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. 

Håndhævelse af overtrædelser kan være indskærpelse, påbud, beslaglæggelse eller 

politianmeldelse. 

 

3.1 Kontrolkampagner 2021 

Nedenfor ses listen med Kemikalieinspektions 13 kampagner i året 2021: 

1. Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 2021 

2. Ulovlig import af pesticider 2021 

3. Fokus på væksthuse 2021 

4. Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2021 

5. Kortlægning og kontrol af produkter med nikkelfri belægning 

6. REF-9 Kontrol af godkendelsespligtige kemiske stoffer 

7. Kontrol af indhold og oplysningspligt vedrørende særligt problematiske kemiske stoffer 
i forbrugerprodukter  

8. Kontrol af PFAS - fluorstoffer i forbrugerprodukter 

9. Kontrolkampagne på algeområdet 

10. Fysisk kontrol af hånddesinfektionsmidler 2021 

11. Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2021 

12. Kontrol af D4 og parabener i kosmetiske produkter 

13. Kontrol af kølemidler, import samt illegal handel og/eller installation 

 

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/forhandlerkontrol-med-pesticider-og-biocider-2021/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/ulovlig-import-af-pesticider-2021/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/ulovlig-import-af-pesticider-2021/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/fokus-paa-vaeksthuse/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrolanalyser-af-aktivstoffer-i-pesticider-2021/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kortlaegning-og-kontrol-af-produkter-med-nikkelfri-belaegning/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/ref-9-kontrol-af-godkendelsespligtige-kemiske-stoffer/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrol-af-indhold-og-oplysningspligt-vedroerende-saerligt-problematiske-kemiske-stoffer-i-forbrugerprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrol-af-indhold-og-oplysningspligt-vedroerende-saerligt-problematiske-kemiske-stoffer-i-forbrugerprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrol-af-pfas-fluorstoffer-i-forbrugerprodukter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrolkampagne-paa-algeomraadet/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/fysisk-kontrol-af-haanddesinfektionsmidler-2021/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrolanalyser-af-aktivstoffer-i-biocider-2021/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrol-af-d4-og-parabener-i-kosmetiske-produkter/
https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2021/kontrol-af-koelemidler-import-samt-illegal-handel-ogeller-installation/
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3.1 Afsluttede kontrolkampagner i 2021, eller fra tidligere år  

Nærmere beskrivelse af afsluttede, eller næsten afsluttede kampagner fra 2021, eller tidligere. 

 

Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 2021 

Kontrollen med pesticider indgår som en del af regeringens Pesticidstrategi 2017-2021. Der føres 

løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere der sælger pesticider. 

Pesticidsalget til private udgør mindre end 1 %. af det samlede forbrug, derfor giver det god mening 

at fokusere kontrolindsatsen på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug.  

Kontrollen er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges 

i Danmark. 

Kemikalieinspektionen fører systematisk kontrol med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig 

brug, samt stikprøvekontrol ved øvrige forhandlere af bekæmpelsesmidler til private brugere. 

Kemikalieinspektionen kontrollerede i 2021 hos 103 forhandlere og importører, heraf 5 

mellemhandlere (importører, distributører og ompakkere), 10 forhandlere af meget giftige 

pesticider, 47 forhandlere af professionelle pesticider (grovvareforhandlere) og 41 forhandlere af 

ikke professionelle pesticider (bl.a. byggemarkeder, planteskoler og anden detail).  

Der blev konstateret overtrædelser i forhold til pesticider og biocider hos 63 af de 103 forhandlere, 

hvilket er en overtrædelsesprocent på 61 % (53 % hvis der ses på pesticider alene).  

De mest hyppige overtrædelser er, fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, 

idet godkendelsen er udløbet, samt overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler. 

Bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og utilgængelig for børn. 

Overtrædelsesprocenten er steget i forhold til 2020, hvor den var på 34 procent.  

Stigningen i antal overtrædelser skyldes bl.a., den risikobaserede udvælgelse, hvor Inspektionen i 

2021 havde fokus på kontrol af forhandlere, hvor der tidligere er konstateret overtrædelser. 47 ud 

af de 103 kontrolbesøg i 2021 var genbesøg efter konstatering af overtrædelse ved kontrollen i 

2020. Inspektionen kan konstaterer, at 2/3 af genbesøg-kontrol i 2021, igen havde overtrådt loven.  

Der var desuden 6 overtrædelser af nye regler, herunder nyt krav om at forhandlere ved salg af 

midler til professionelle brugere skal sikre, at køberen har en gyldig autorisation.  

 

Ulovlig import af pesticider 2021 

Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 

samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og 

koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider. 

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, 

som observeres enten af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i 

forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde. 

Projektet har været en vigtig del af pesticidstrategien 2017-2021. 

Kemikalieinspektionen og Toldstyrelsen deltog i 2021 i ”Silver Axe (VI)” ledet af EUROPOL, der 

har fokus på import og handel med kopiprodukter af pesticider. I alt deltog 35 lande verden over, 



9 
 

og der blev beslaglagt 1.203 ton illegale pesticider, hvoraf 182 ton forventes at være kopiprodukter. 

Der blev ikke beslaglagt kopiprodukter af pesticider i Danmark. 

Kemikalieinspektionen modtog i 2021 121 indberetninger fra Toldstyrelsen om tilbageholdt 

udenlandsk pesticid ved grænsen.  

Fra Skattestyrelsen modtog Kemikalieinspektionen fem indberetninger om mulig ulovlig import af 

udenlandsk pesticid. Disse indberetninger blev håndteret dels administrativt og dels ved 

gennemførsel af fysiske tilsynsbesøg. 

Miljøstyrelsen, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen gennemførte i september 2021 grænsekontrol ved 

Rødby Havn samt to pakkepostkontroller, hvor der var fokus på ulovlig import af pesticider.  

 

Kontrol af aktivstoffer i pesticider 2021 

Kemikalieinspektionen har i 2021 fået analyseret 33 plantebeskyttelsesprodukter, for indholdet af 

28 forskellige aktivstoffer i forskellige kombinationer. Analyserne viste, at alle 33 produkter 

indeholdt de deklarerede aktivstoffer, og at det målte indhold af aktivstoffer var i 

overensstemmelse med det deklarerede indhold i alle på nær et produkt, idet resultaterne er inden 

for toleranceområdet. 

 

Kemikalieinspektionen har desuden i 2021 udført udvalgte fysisk-kemiske test på alle 33 

produkter. Densitet blev målt på 20 produkter, udseende blev vurderet for 33 produkter, 

vedvarende skumdannelse blev bestemt for 21 produkter, emulsionsstabilitet blev vurderet for fem 

produkter og suspensibilitet blev målt for ni produkter. Fire produkter, som blev testet for fysisk-

kemiske parametre, var ikke i overensstemmelse med produkternes fysisk-kemiske specifikationer. 

Uoverensstemmelsen blev fundet ift. vedvarende skumdannelse for et produkt. 

 

Analyseprogram af aktivstoffer i pesticider er i 2021 blevet gennemført planmæssigt. 

Kemikalieinspektionen har en rammeaftale med Teknologisk Institut der løber til og med 2022, 

som foruden gennemførelse af analyser også omfatter deltagelse i diverse vidensnetværk for 

erfaringsudveksling. Denne del af programmet har været meget reduceret pga. covid-19. 

Kortlægning og kontrol af produkter med nikkelfri belægning 

Nikkel er en hyppig årsag til kontaktallergi blandt forbrugerne. En undersøgelse af befolkningen i 

fem EU-lande finder hyppigheder af nikkelallergi mellem 8 % og 18 %. Det er vurderet at 8-10 % af 

den danske befolkning har nikkelallergi. I Videncenter for Allergis nationale database over eksem-

patienter undersøgt for kontaktallergi er der set hyppigheder af nikkelallergi mellem 12,8 % og 16 

% i perioden 2001 – 2019. Hyppigheden er højere for kvinder end for mænd. 

Projektet er en vigtig del af Kemiindsatsen 2018 - 2021, fordi mange produkter, som potentielt kan 

indeholde og frigive nikkel, er blevet en del af forbrugernes hverdag. Det gælder både smykker og 

andre beklædningsgenstande, elektronik og legetøj. 

Kontrollen har været gennemført på ørestikkere, andre piercingsmykker og legetøj. De to første, da 

de er vurderet til at være hyppige årsager til udviklingen af allergi, legetøjet fordi det også kan have 

hyppig hudkontakt med særligt sårbare grupper i samfundet.  

Det er blevet kontrolleret, hvorvidt produkterne overholder REACH’s artikel 67, tilhørende bilag 

XVII, indgang 27, kolonne 2, stk. 1, litra a-c og stk. 2. 
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Der blev kontrolleret 63 produkter, der blev udvalgt på baggrund af viden opnået i den 

foranliggende del af projektet med fokus på risikoen ved produktet samt hyppigheden for, hvor ofte 

produktet bruges. Produkterne blev udvalgt ud fra disse parametre, men med samtidigt fokus på at 

udtage fra hhv. danske virksomheder, virksomheder inden for EU samt virksomheder uden for EU, 

hvor produkterne er tilgængelige for de danske forbrugere. 

Resultater 

1 ud af 22 (5 %) legetøjsprodukter overholdt ikke reglerne. Det gælder et produkt fra en 

virksomhed uden for EU. 

3 ud af 14 (21 %) kropspiercingsmykker overholdt heller ikke reglerne, heraf er et produkt fra 

Danmark, et fra et andet EU-land, som sagen er overdraget til, samt et produkt fra en virksomhed 

uden for EU. 

4 ud af 27 (15%) øreringe/ørestikkere overholdt heller ikke reglerne. Disse er alle fra danske 

forhandlere fordelt på tre forhandlere. 

 

REF-9 kontrol af godkendelsespligtige kemiske stoffer  

Kemikalieinspektionen gennemførte i 2021 en kontrolkampagne, om virksomheders overholdelse 

af reglerne om godkendelsespligtige kemiske stoffer (stoffer optaget på REACH forordningens bilag 

XIV).  

Kemikalieinspektionen foretog kontrol af i alt 12 virksomheder. For 9 af virksomhederne foregik 

kontrollen administrativt, mens Kemikalieinspektionen foretog fysisk kontrolbesøg på 3 

virksomheder sammen med Arbejdstilsynet, da kampagnen også omfattede kontrol af de 

arbejdsmiljømæssige regler, som er fastsat i EU godkendelsen af de pågældende stoffer. 

Virksomhederne var udvalgt på baggrund af hhv. indberetning fra arbejdstilsynet og fra 

oplysninger i giftregisteret om, at den pågældende virksomhed anvender eller tidligere havde 

anvendt et EU godkendelsespligtigt stof. 

Kontrollen omfattede følgende godkendelsespligtige stoffer: natriumdichromat. kaliumdichromat, 

chlorethylen, strontium chromat og chromtrioxid. 

Kemikalieinspektionen kontrollerede om virksomhederne arbejdede under en EU godkendelse, og 

om de havde foretaget den lovpligtige indberetning om anvendelse af godkendelsespligtige stoffer 

til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). 

Resultaterne fra alle deltagerlande i REF-9 projektet vil blive rapporteret samlet af det Europæiske 

Kemikalieagentur (ECHA) i 2. kvartal af 2022. Derfor rapporteres resultaterne ikke i denne 

årsberetning. 

 

 

Kontrol af indhold og oplysningspligt vedrørende særligt problematiske kemiske 

stoffer i forbrugerprodukter (LIFE Ask REACH) 

I efteråret 2021 udførte Kemikalieinspektionen hhv. en såkaldt databasetest og en markedstest.  
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I databasetesten kontrollerede Kemikalieinspektionen udvalgte forbrugerprodukter, som allerede 

er registreret i databasen ”Tjek Kemien”.  

I markedstesten kontrollerede Inspektionen forbrugerprodukter, som endnu ikke er registreret i 

databasen. Markedstesten omfattede ”gør-det selv” produkter inden for kategorierne legetøj, hobby 

og have. 

I både databasetesten og markedstesten blev der udtaget 7 produkter fra hver 7 forskellige 

virksomheder. Der blev udtaget såkaldt simple produkter, dvs. produkter, som består af få 

komponenter og få forskellige materialer. Alle produkterne blev testet for indhold af ftalater, og 

hvor det var relevant iht. produktets materialer, også for visse tungmetaller og andre særligt 

problematiske stoffer. 

Både i databasetesten og markedstesten blev der foretaget en kemisk analyse af, om 

forbrugerprodukterne indeholdt de udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer i en 

koncentration over 0,1 %. I markedstesten blev det også undersøgt om forhandleren opfyldte sin 

oplysningspligt over for forbrugerne. 

Kampagnen er udført som en del af det fælleseuropæiske kontrolprogram LIFE Ask REACH. 

Kampagnen vil i hele EU blive forlænget ind i 2022 med endnu en serie af kontroller af udvalgte 

forbrugerprodukter, og resultaterne vil derfor ikke blive afrapporteret i denne årsberetning. 

 

Kontrol af PFAS flourstoffer i forbrugerprodukter 

Kemikalieinspektionen har i 2021 kontrolleret outdoor tøj og kemiske blandinger (smøreolier, voks 

og polish) for PFAS. PFAS er en meget stor gruppe af stoffer, der blandt andet anvendes i en lang 

række forbrugerprodukter for at gøre dem vand-, fedt- og smudsafvisende. Der findes mange 

forskellige PFAS, de mest velkendte er PFOS og PFOA. Nogle af dem ved vi kan være 

problematiske, fordi de er giftige, svært nedbrydelige og ophobes i miljøet, i mennesker og dyr. 

I kampagnen er der analyseret for PFOA og PFOS, som er reguleret i POP-forordningen. Der blev 

kontrolleret 10 stk. kemiske blandinger og 15 stk. outdoor tøj.  

Der er fundet et produkt, en skaljakke, med for højt indhold af PFOS plus et derivat af PFOS. Der er 

indskærpet et salgsstop og produktet er også kaldt tilbage fra markedet og forbrugerne. Der findes 

mere information om Kemikalieinspektionens håndhævelse på følgende side: 

Kemikalieinspektionen offentliggør overtrædelser af kemikalielovgivningen.  

Kampagnen var en del af et fælles nordisk projekt, "NTG project on PFOS and PFOA". Tilsammen 

blev der udtaget 158 produkter til kontrol, 95 kemiske blandinger (smøreolier, voks, polish, lak, 

brandslukningsskum, imprægneringsprodukter) og 63 artikler (tekstil gulvbelægning, sko, outdoor 

tøj og udstyr). I 9 % af produkterne blev grænseværdier i POP-forordningen overskredet, dvs. 

produkterne var ulovlige. Der blev også påvist PFASer under grænseværdier eller PFASer som ikke 

er reguleret i flere af produkter. I alt blev der påvist PFASer i 40% af de kemiske blandinger og i 

65% af artiklerne, inklusiv de ulovlige produkter/artikler. 

Ud over skaljakken med for højt indhold af PFOS (Danmark), var der 14 stk. skivoks, med for højt 

indhold af PFOA (Norge og Sverige). De ulovlige produkter er ikke til salg længere. 

Der er udarbejdet en fælles rapport for projektet, med resultater fra alle nordiske lande. Rapporten 

kan læses her: Nordic enforcement project on PFOS and PFOA in chemical products and articles  

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/produkter-som-overtraeder-kemikaliereglerne/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-12305
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Kontrolkampagne på algebekæmpelsesmiddelområdet 

Kemikalieinspektion har i 2021 haft fokus på algebekæmpelsesmiddelområdet. Kampagnen er en 

opfølgning på en lignende kampene i 

2018: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/stikproevekontrol-

byggemarkederne-har-fjernet-de-ulovlige-algemidler-fra-hylderne/ 

Kampagnen havde følgende hovedindsatsområder: 

 Det ene var markedsføring af åbenlyse ulovlige algebekæmpelsesprodukter. Produkterne er 

typisk ulovlige, fordi de ikke er godkendte jf. biocidreglerne. 

 Det andet var ulovlig markedsføring af lovlige rengøringsprodukter til algebekæmpelse. 

Markedsføring er typisk ulovlig, fordi rengøringsproduktet ikke er godkendt som biocid jf. 

biocidreglerne. 

Som kontrolobjekterne indgik indledningsvis ca. 45 allerede modtagne indberetninger på området, 

der løbende blev suppleret med andre kontrolobjekter/sager, der blev afdækket under kampagnen, 

så det endte med, at kampagnen omfattede kontrol af i alt 79 objekter/sager. 

Som led i kampagnen har Kemikalieinspektion sendt 59 indskærpelser, samt udsted 13 påbud og 

anmeldt fem virksomheder til Politiet. 

 

Fysisk kontrol af hånddesinfektionsmidler 2021 

Kemikalieinspektionen har igen i 2021 fortsat haft et øget kontrolfokus på 

hånddesinfektionsmidler. Derfor blev der foretaget 15 uvarslede tilsynsbesøg i landsdækkende 

kædebutikker på Sjælland og Bornholm, med det formål at få fjernet ulovlige og ineffektive 

desinfektionsprodukter fra markedet samt at sikre at tilbagetrækningen af tidligere vurderede 

ulovlige produkter var blevet gennemført. 

Der blev i forbindelse med de 15 tilsynsbesøg hos forhandlere kontrolleret 60 

hånddesinfektionsmidler. Kemikalieinspektionen har ved kontrollen ikke fundet tilbagekaldte eller 

problematiske hånddesinfektionsmidler. Der blev på baggrund af den fysiske kontrol 

fremsendt vejledning til en enkelt ansvarlig leverandør, grundet mindre fejl i mærkningen på 

produktets emballage.  

 

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2021 

Kemikalieinspektionen har i 2021 fået analyseret 13 biocidholdig produkter, for indholdet af fire 

forskellige aktivstoffer i forskellige kombinationer. Analyserne viste, at alle 13 produkter indeholdt 

de deklarerede aktivstoffer. I fire produkter var koncentration af aktivstoffet ikke i 

overensstemmelse med den deklarerede og godkendte koncentration af aktivstoffet.  

 

Kemikalieinspektionen har desuden i 2021 udført udvalgte fysisk-kemiske test på 12 af de 13 

produkter. Densitet blev målt på 12 produkter. 

Analyseprogram af aktivstoffer i biocider er i 2021 blevet gennemført planmæssigt. 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/stikproevekontrol-byggemarkederne-har-fjernet-de-ulovlige-algemidler-fra-hylderne/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/stikproevekontrol-byggemarkederne-har-fjernet-de-ulovlige-algemidler-fra-hylderne/
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Kontrol af kølemidler, import samt illegal handel og/eller installation 

Kemikalieinspektionen har i 2021 gennemført en række kontroller på F-gas området. Det blev 

kontrolleret om reglerne i F-gas forordningen (forordning EU 517/2014 af 16. april 2014) og F-gas 

bekendtgørelsen (BEK nr. 1326 af 19/11/2018) overholdes.  

Kontrollerne har fordelt sig på forskellige forhold, herunder: 

- ulovlige engangsbeholdere der medførte beslaglæggelse (29 kontroller)  

- ulovligt salg og ulovlig brug af f-gas (5 kontroller) 

- øvrige kontroller (26 kontroller) 

Der blev således i alt gennemført 60 kontroller.  

Ved kontrol af de ulovlige engangsbeholdere, blev der beslaglagt i alt 49 engangsbeholdere, alle 

beholderne blev taget i Tolden og efter endt sagsbehandling sendt til destruktion. De øvrige 

kontroller omfattede blandt andet manglende autorisation og manglende journalføring. Tolden har 

ydermere tilbageholdt flere køleskabe i henhold til fælleseuropæisk samarbejde med TAXUD, som 

Kemikalieinspektionen har vurderet lovligheden af.  

En virksomhed er blevet meldt til Politiet for flere overtrædelser jf. F-gas reglerne og 

kemikaliereglerne. 

 

CLP kontrol af byggemarkeder og webshops - "gør det selv i hjemmet" 

byggevareprodukter 

Kemikalieinspektionen havde i 2019/2020 kontrolleret klassificering, mærkning og emballering af 

”gør det selv i hjemmet”-byggevareprodukter (til indendørs anvendelse). CLP kontrollen var en del 

af et screeningsprojekt i samarbejde Miljøstyrelsens Kemikalieenhed. 

Kemikalieinspektionen deltog i screeningsprojektet, med henblik på at sikre at produkterne på 

markedet overholdt den gældende lovgivning. Som led i screeningsprojektet blev der genereret 

mere viden om produkter, der i forprojektet vurderes til at udgøre en risiko i forbindelse med 

afgasning (inden for produktkategorierne; epoxymaling, kemisk træ, syrehærdende lak, 

opløsningsbaseret gulvmaling, fugeskum, gulvvoks, lim). 

Kemikalieinspektionen kontrollerede, at blandingerne markedsførendes i overensstemmelse med 

CLP forordningens regler for klassificering, mærkning og emballering, herunder også CLP 

vejledning, vedrørende mærkning af 2-komponenter og Coaxial Catridge emballager jf. EU-

Kommissionens anvisning 2017/2019. 

Kemikalieinspektionen udtog 28 produkter i kontrollen, hvis håndhævelse dog blev forsinket pga. 

2020 – fokus på desinfektionsprodukter. Håndhævelsen har givet anledning til to påbud om 

markedsføringsophør og seks indskærpelser, i henhold til den glædende lovning på området.  



14 
 

4. Indberetninger 2021 (reaktiv kontrol) 

 

4.1 Udvikling i antallet af indkomne indberetninger 

Kemikalieinspektionen modtager løbende henvendelser fra virksomheder, privatpersoner, 

forbrugerorganisationer og andre myndigheder med flere om formodede overtrædelser af 

kemikalielovgivningen.  

Sagsbehandling af en indberetning kan, afhængig af overtrædelsen, bestå i, at der foretages en 

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

disse kontrolformer. I nogle tilfælde må Kemikalieinspektionen 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 2021 1958 indberetninger om formodede overtrædelser af 

kemikaliereguleringen (kemikalieloven og de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i 

kemikalieloven, samt en række EU-forordninger).  

Indberetningerne til Inspektionen modtages på forskellig vis: 

1. En del kommer via Kemikalieinspektionens indberetningsskema Indberet mulige 

overtrædelser  

2. en del kommer via Miljøstyrelsens Hovedpostkasse mst@mst.dk   

3. en del kommer via Kemikalieinspektionens postkasse kemikalieinspektionen@mst.dk 

4. derudover undersøger Kemikalieinspektionen til tider konkrete sager på eget initiativ. 

Siden 2010 har Kemikalieinspektionen modtaget et stadig stigende antal indberetninger om mulige 

overtrædelser af kemikalielovgivningen. I 2021 har Kemikalieinspektionen modtaget over 300 flere 

indberetninger, end året før (2020), hvor der skete en fordobling i forhold til 2019. Det skyldes 

bl.a., at Toldstyrelsen har kunnet konstaterer en øget privat import, via e-handel af ulovlige 

kemiske produkter fra tredjelande, som bl.a. toiletrens fra Kina, koncentrerede pesticider og 

rottegift fra UK og fiskegrej med bly fra Asien. Nedenfor ses en tabel samt en graf over 

Inspektionens modtagne indberetninger fra 2010-2021. 

År Indberetninger 

2021 1958 

2020 1637 

2019 808 

2018 415 

2017 389 

2016 440 

2015 341 

2014 270 

2013 232 

2012 205 

2011 254 

2010 150 

https://virk.dk/myndigheder/stat/MST/selvbetjening/Anmeld_ulovlige_produkter_til_Miljoestyrelsens_Kemikalieinspektion/
https://virk.dk/myndigheder/stat/MST/selvbetjening/Anmeld_ulovlige_produkter_til_Miljoestyrelsens_Kemikalieinspektion/
mailto:mst@mst.dk
mailto:kemikalieinspektionen@mst.dk
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4.2 Fordelingen af indberetningerne 

Kemikalieinspektionen søger at arbejde med en målrettet indsats ift. indberetningerne og at 

systematisere indberetningerne, så sagsbehandlingen sker samlet inden for de forskellige 

produktgrupper.  

Sagsbehandlingen af indberetninger prioriteres højere for produktgrupper, hvor alvoren ved 

overtrædelser vurderes at være størst. Arbejdsformen er med til at øge Kemikalieinspektions viden 

om markedet med kemiske stoffer, blandinger og andre varer. Dette giver Kemikalieinspektionen 

mulighed for at målrette kontrolindsatsen på konkrete områder, hvor der har været et øget antal 

indberetninger. I kontrolåret 2021 har der fortsat været særlig fokus på hånddesinfektion, hvilket 

har medført et stadig højt antal indberetninger samt, at Inspektionen har en specifik 

tilsynskampagne på området. 

Indberetningerne fordeler sig over områder som kosmetik, legetøj, CLP, REACH, drivhusgasser, 

pesticider og biocider. Indberetningernes fordeling ses i et skema nedenfor:  

Årst

al 

Kosmet

ik 

CL

P 

REAC

H 

Pesticid

er 

RoH

S 

Drivhusgas

ser 

Biocid

er 

Tungmetal

ler 

Leget

øj 

Andr

e 

2021 71 861 11 197 15 10 338 336 30 89 

202

0 

60 81 35 74 11 91 439 760 19 67 

2019 97 35 7 23 20 73 109 364 48 32 

2018 33 22 13 23 9 9 114 126 50 16 

2017 68 19 12 26 12 17 175 21 13 26 

2016 93 47 6 43 11 29 128 33 12 38 

2015 73 37 14 31 10 11 84 36 14 31 

2014 46 31 14 21  5 80 32 16 25 

2013 50 34  14  7 68 20 8 31 

2012 37 31  12  28 122 6 10 58 

2011 74 24  3   71   82 

2010 32 11  24   19   64 

Indberetninger i kategorien ”Andre” varierer fra år til år og dette hænger sandsynligvis sammen med, om Kemikalieinspektionen har 

haft en kontrolkampagne på det pågældende område - i visse tilfælde ses indberetning af konkurrerende virksomheder. I 2021 

omfattede kategorien ”Andre” blandt andet generelle forbrugerprodukter, giftige produkter og kemiske stoffer.  

 

  



16 
 

4.3 Fordelingen af indberettere 

Kemikalieinspektionen modtager indberetninger fra blandt andet virksomheder, privatpersoner, 

andre myndigheder og organisationer. Fordelingen af indberettere fra 2010-2021 kan ses i tabellen 

på næste side. 

Indberetter 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Miljøstyrelsen 22 26           

Dansk 

myndighed 

1200 1105 512 217 122 133 109 82 83 131 122 55 

Udenlandsk 

myndighed 

22 3 32 28 21 26 24 32     

Virksomhed 44 36 35 29 67 51 33 34 37 41 27 30 

Kommune 14 16 16 8 15 17 10 12 11 10 6 12 

Private 123 155 55 52 54 93 86 68 34 40 28 33 

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

Brancheforening 3 15 21 3 2 1 6 1 4 8 5 5 

Medier 0 1   2 18 3 1    1 

Forbrugergruppe 13 9 46 16 54 41 22 8 9 11 54 5 

Anonyme 72 111 56 44 35 42 27 13     

Andre* 29 159 34 19 14 15 19 16 49 62 9  

*Dækker over indberetninger som ikke kan tilskrives en selvstændig gruppe 

De danske myndigheder, der sender indberetninger til Kemikalieinspektionen, er hovedsageligt 

Toldstyrelsen (flest), Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Arbejdstilsynet, men også 

Fødevarestyrelsen og politiet indberetter til tider forhold. Dertil kommer indberetninger fra 

kommuner. Der er etableret et godt samarbejde med Toldstyrelsen i forbindelse med indførelse af 

midler og produkter til Danmark. Der har været særlig fokus på privates import fra e-handel, f.eks. 

blyholdigt fiskegrej, ulovlige biocider, herunder hånddesinfektion og andre kemikalier, som 

Toldstyrelsen stopper i lufthavne, ved grænser eller på postcentralerne. Hovedparten af 

indberetningerne i 2021 kommer fra Toldstyrelsen, hvorfra Inspektion har modtaget 1538 

indberetninger. Indberetninger fra Toldstyrelsen har hovedsageligt omhandlet privates ulovlige 

import af wc-rens, blyholdigt fiskegrej samt pesticider og biocider. 

Samarbejdet med Landbrugsstyrelsen er godt etableret; det er især indberetninger om midler til 

bekæmpelse af rotter eller besiddelse af biocidholdige produkter, som Miljøstyrelsen modtager fra 

Landbrugsstyrelsen. 

Kemikalieinspektion modtog i 2021 123 indberetninger fra private og 72 indberetninger fra 

anonyme anmeldere. Andelen af anonyme indberetninger er steget siden 2014. 

Kemikalieinspektion følger op på alle indberetninger, også de anonyme indberetninger. En 

udfordring ved de anonyme indberetninger kan dog være, hvis Kemikalieinspektion mangler 
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oplysninger for at kunne identificere produktet eller overtrædelsen. Når indberetningen er 

anonym, er det ikke muligt at få yderligere oplysninger eller indgå i en dialog i disse sager. 

 

4.4 Afsluttede indberetninger i 2021 

I 2021 afsluttede Kemikalieinspektionen 1.976 indberetninger, der startede i 2021 eller tidligere. I 

tabellen nedenfor er afsluttede sager opgjort fra 2010-2021. 

Antal pr. 

år 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Afsluttede 

sager 

1979 1487 542 474 436 508 266 230 249 202 207 163 

 

En sag kan afsluttes på forskellige måder. Det kan være, at Kemikalieinspektionen finder, at der 

ikke var tale om en overtrædelse i den konkrete sag; der kan være tale om frivillig lovliggørelse, 

eller en indskærpelse, beslaglæggelse, påbud eller politianmeldelse fra Kemikalieinspektionens 

side. Sagen kan også afsluttes, hvis Inspektion af forskellige grunde ikke kan finde produktet, eller 

det kan være, at sagen afsluttes med en vejledning til virksomheden. 

I løbet af en sagsbehandling kan der i nogle tilfælde f.eks. både meddeles et påbud om at destruere 

ulovlige produkter og ske en anmeldelse af forholdet til politiet. I andre tilfælde giver 

Kemikalieinspektionen både en indskærpelse og meddeler et påbud. 

Kemikalieinspektionen havde ved årsskiftet 2021-2022 467 uafsluttede indberetninger fra 2021 

eller tidligere.  

Afslutningsformen ”Andet” dækker blandt andet over, at virksomheden er lukket, bagatelsager, at 

der er for få oplysninger i sagen, at virksomheden har fået en dispensation eller at sager er opgivet. 

I tabellen nedenfor er sagerne opgjort efter den strengeste afslutningsform.
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Område Ingen 

overtrædelse 

Frivillig 

lovliggørelse 

Erfaringsgrundlag Medtaget i 

kampagne 

Sendt til 

anden 

myndighed 

Indskærpelse Påbud Beslaglæggelse Politi 

anmeldelse 

Andet I alt 

REACH 3 1 1 - 1 4 4 - - 4 18 

CLP 3 1 2 - - 2 1 831 - 14 854 

Tungmetaller 17 2 - - - 5 - 326 - 4 354 

Drivhusgasser 2 - 7 - - - - - - 1 10 

RoHS 1 14 2 - - 2 1 1 - 3 24 

Kosmetik 18 4 1 - 4 5 1 3 - 29 65  

Legetøj 6 1 - - 1 1 - - - 6 15 

Forbruger 

produkter 

5 1 4 - 7 1 - - - 7 25 

Pesticider 25 - 1 9 9 20 - 105 3 5 177 

Biocider 61 34 2 3 9 36 25 153 7 56 386  

Gifte - - - - 2 8 - 5 - - 15 

Kemiske  

stoffer  

- - - - - - - - - - - 

Andet  1 - 1 - - 1 - 27 - 6 36  

I alt 142 58 21 12 33 85 32 1451 10 135 1979 
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4.5 Beslaglæggelse af ulovligt kinesisk wc-rens    

I 2021 modtog Kemikalieinspektionen ca. 700 indberetninger fra Toldstyrelsens grænsekontrol om 

privat import af ulovligt kinesisk toiletrengøringsprodukt med navnet Quick Foaming Toilet 

Cleaner, solgt via en amerikansk hjemmeside, med dansk tekst på hjemmesiden.  

Quick Foaming Toilet Cleaner er et rengøringsmiddel, og derved omfattet af den såkaldte 

fælleseuropæiske Detergentforordning. Det betyder, at når produktet importeres, så skal det 

fremgå, hvad produktets ingredienser er. Derudover skal der være en dansk brugsanvisning tilstede 

med henblik på en sikker anvendelse af produktet bådet til hensyn for menneskers sundhed og 

miljøet. Quick Foaming Toilet Cleaner har kun engelsk tekst og sporadisk faremærkning. 

Der er beslaglagt over 1500 pakker WC-rens, så der vil være mindst et ton ulovligt wc-rens, der vil 

blive destrueret i løbet af 2022.  

 

4.6 Sager om fiskegrej med mistanke om blyindhold 

I 2021 modtog Kemikalieinspektionen 317 indberetninger om fiskegrej med mistanke om 

blyindhold. Indberetningerne er modtaget fra Toldstyrelsens grænsekontrol. 

Kemikalieinspektionen bruger et røntgeninstrument (XRF) for at kontrollere blyindholdet i 

fiskeudstyret. Grænseværdien ifølge blybekendtgørelsen er 100 mg/kg i produktets homogene 

enkeltdele.  

Kemikalieinspektionen har i 2021 afsluttet i alt 340 sager, som omfatter sager indberettet både i 

2020 og 2021. I 13 ud af disse indberetninger er der ikke påvist bly over den tilladte grænseværdi, 

og fiskeudstyret er da frigivet eller erstattet, hvis det har været nødvendigt at skille udstyret ad for 

at kunne måle på det. Derudover er der i nogle tilfælde sket en delvis frigivelse, hvis kun en del af 

det importerede fiskeudstyr indeholdt bly over den tilladte grænseværdi. 

 

4.7 RAPEX 

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.  

De advarsler, som Danmark modtager og som handler om farlige kemiske egenskaber ved legetøj, 

kosmetik, tekstiler og en række andre forbrugerprodukter, behandles af Inspektionen. For at 

undersøge om de farlige produkter er på det danske marked, sender Inspektionen notifikationerne 

til relevante brancher, brancheforeninger og større forretningskæder. 

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 Chrom (VI). De kemiske blandinger var hovedsageligt 

tatoveringsfarver og lim. Smykkerne indeholdt for det meste bly, cadmium og nikkel.  
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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. Risikovurderingen 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 markedsovervågningsregister.  

Kemikalieinspektionen fandt i 2021 16 farlige produkter på det danske marked, som blev 

videreformidlet i RAPEX-systemet til de øvrige medlemslandes myndigheder. Der var bl.a. tale om 

legetøj, smykker og læderprodukter. 

Kemikalieinspektionen sender også 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 notifikationer indgår bl.a. som erfaringsgrundlag, når Kemikalieinspektionen prioriterer 

sit tilsynsarbejde og planlægger kampagner. 

 

4.8 ICSMS 

Kemikalieinspektionen indlægger data om ulovlige forbrugerprodukter, som vi støder på, i EU´s 

fælles markedsovervågningsregister, ICSMS.  

Fra 2022 bliver det udvidet, jf. Markedsovervågningsforordningen til at omfatte alle kontrollerede 

produkter skal indtastes i ICSMS. Alle relevante markedsovervågningsmyndigheder i EU har 

adgang til alle data i registret. Forbrugere, virksomheder, medier og andre interesserede har 

ydermere adgang til udvalgte data i registret. 

For at tilgå det fælles markedsovervågningsregister, følg dette link til ICSMS. 

 

4.9 Aktindsigtssager 

Kemikalieinspektionen modtog i 2021 31 anmodninger om aktindsigt, hvilket fortsat er 

usædvanligt mange aktindsigtssager, men dog et fald fra de 47 aktindsigtssager i 2020.  

På grund af situationen med COVID-19-pandemien og deraf følgende mange og meget omfangsrige 

2020-aktindsigtssager om hånddesinfektionsprodukter, der ikke kunne nås afsluttet i 2020 har 

Kemikalieinspektionen ikke i alle tilfælde har kunne afslutte 2021-aktindsigtssagerne inden for de 

40 dage. Der var i 2021 dog kun to aktindsigtsager fra 2021, der ikke blev afgjort i 2021.  

 

4.10 Generelt omkring Inspektionens øvrige sagsbehandling 

Kemikalieinspektionen håndterede i 2021 2389 kontrol- og håndhævelsessager, det inkluderer 

ovenstående indberetninger, kontrolkampagnesager, jordbrugssager og politisager. 

Ud over denne sagsbehandling, der sammen med afrapporteringsopgaverne til EU, og 

aktindsigtssager er Inspektionens primære ressort, håndterede Inspektionen i 2021 ca. 230 

https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
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henvendelser fra virksomheder, presse og borgere, ca. 180 afklarende forespørgelser fra 

Toldstyrelsen og ca. 30 forespørgelser omkring desinfektionsprodukter. De sidste er et væsentligt 

fald fra 2020-mængden. 
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5. Straffesager 2021 

Kemikalieinspektionens beslutning om, hvorvidt der skal ske en politianmeldelse eller ej, beror på 

en konkret vurdering af den enkelte sag, sammenholdt med de krav, der er for overtrædelsens 

grovhed eller gentagne overtrædelser af samme lovgivning.  

Overordnet foretager Kemikalieinspektionen politianmeldelser i to situationer:   

1. Når de administrative håndhævelsesmidler (indskærpelse og påbud) har vist sig at være 

utilstrækkelige til at standse overtrædelsen.  

2. Når der er tale om en grov eller gentagen overtrædelse af gældende lovgivning. 

 

 

5.1 Politianmeldelser oversendt til politiet i 2021 
I 2021 anmeldte Kemikalieinspektionen 173 sager til politiet. Sagerne er fordelt således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Politisager afsluttet i 2021 
I 2021 blev 66 politianmeldelser afsluttet på følgende måde: 

 

 

 

 

  

Politianmeldelser Antal 

Politianmeldelser 

Biocider 

7 

Politianmeldelser 

Pesticider 

15 

Politianmeldelser 

Forbrugerprodukter 

1 

Politianmeldelser 

Jordbrugssager  

150 

Afslutning Antal 

Bødevedtagelse 48 

Advarsel 2 

Dom 10 

Betinget fængsel 1 

Sag frafaldet 5 
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6. Gifte 2021 

Kemikalieinspektionen har udstedt forskellige salgs- og brugertilladelser for giftige og meget giftige 

kemiske stoffer og blandinger.  

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

med virksomhedens import og/eller salg. 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Tilladelse til 

salg af gifte til 

ikke 

erhvervsmæssig 

brug  

4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 
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7. Nordisk, europæisk og internationalt samarbejde 2021 

 

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 2021 var Norge vært for 

mødet, som pga. covid-19-pandemien ikke var et fysisk møde i oktober i Oslo, men i stedet blev 

afholdt i december som virtuelt 2-dags møde. 

Fokus var bl.a. på den nye Markedsovervågningsforordning, hvor implemeteringsarbejdet med at 

sikre overførsel af de mange nye data til ICSMS giver udfordringer i alle nordiske lande. Endvidere 

var fokus på kontrol og håndhævelse ifm. ulovlige produkter på e-handels platforme og 

afrapportering fra den fælles-nordiske PFOA – kontrol kampagne. 

 

FORUM – tilsynsnetværk for REACH/CLP/PIC/POP  

Forummet er et netværk af alle medlemsstaters myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelse af 

REACH, CLP-, PIC- og POP- forordningerne i EU, Norge, Island og Liechtenstein.  

I 2021 blev der afholdt tre møder i netværket, alle virtuelle pga. covid-19-pandemien.  

 

FORUM – tilsynsnetværk for biocider 

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 blev afholdt tre møder i BPRS i 2021. Alle tre møder blev af holdt digitalt, som konsekvens af 

covid-19. Det næste fælles tilsynsprojekt, BEF-2, blev planlagt med gennemførelse i 2022. 

 

Arbejdsgruppen BWG 

Arbejdsgruppen BWG (borderlines working group) har været nedsat siden 2020 med forankring i 

ECHA under REACH Helpnet. Gruppen er sammensat af medlemmer fra ECHA's REACH Helpnet, 

nationale REACH helpdesk, FORUM og nationale inviterede eksperter. 

Kemikalieinspektion er repræsenteret ved et FORUM medlem og en national inviteret ekspert, som 

kan deltage begge eller på skift. 

Det overordnede formål med gruppen er at diskutere definitionsspørgsmål, som modtages af de 

nationale helpdesks og ECHA. Sagerne omhandler definition af artikler i den fælles europæiske 

kemikalielovgivning REACH's kontekst. Gruppen arbejde har til formål at fremme en harmoniseret 

tilgang til støtte for industrien. Gruppen har endvidere til opgave at udgive et beslutningskatalog 

over de sager, som gruppen har truffet beslutning om. 
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En sondring mellem kemiske stof, blanding eller artikel er vigtig, fordi aktører i forsyningskæden 

ifalder forskellige forpligtelser jf. REACH lovgivningen afhængig af, om et givent objekt defineres 

som et stof, en blanding eller en artikel. 

 

PEMSAC 

På kosmetikområdet deltager Kemikalieinspektionen i PEMSAC, som er det europæiske 

samarbejde mellem overvågningsmyndighederne 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 årlige møder. 

 

OECD  

Kemikalieinspektionen deltager og bidrager fagligt til samarbejdet i OECD Network of National 

Competent Authorities Fighting the Illegal International Trade in Pesticides, herunder 

arbejdsgruppen ONIP (Network on Illegal Trade of Pesticides) under OECD, der har udarbejdet en 

”Best Pratice Guide to Identify Illegal Trade of Pesticides” vedrørende illegal handel med 

pesticider. 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 inden for den ulovlige handel. Samarbejdet i OECD leverer nødvendig erfaring og 

information og praktisk træning til de deltagende, så landene kan hjælpe hinanden med at 

håndtere den eskalerende trussel om ulovlig handel med pesticider. OECD-netværket mødes en 

gang om året i Paris. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/market-surveillance
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8. Afrapporteringsforpligtelser i 2021 

Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af tilsynsområderne. 

Afrapporteringsforpligtelserne er listet nedenfor: 

- 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 (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om 

markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF 

og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011: Hvert femte år udarbejdes en 

strategi for markedsovervågning, der evalueres årligt til Kommissionen, første gang 16. juli 

2022. Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen.  

- 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. 

 


