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Fokusområder 2015
Indledning
Året 2015 blev præget af arbejdet under kemikalieindsatsen 2014-17, og af kontrol af nye områder bl.a. anvendelsen
af pesticider på offentlige arealer, informationspligten ifølge artikel 33 i REACH, autorisationskravet i REACH og GMP
kontrol hos danske kosmetik producenter.

Kemikalieindsatsen 2014-2017
Deltagelse i europæisk og internationalt kontrolsamarbejde, kontrol af REACH og biocider
Forum
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion var også i 2015 aktiv i det europæiske tilsynsnetværk, Forum, om håndhævelse af
REACH, CLP (klassificering og mærkning) og PIC (forudgående informationsudveksling inden eksport af særligt farlige
stoffer). Kemikalieinspektionen deltog i alle netværksmøder, varetog formandsskabet i arbejdsgruppen om
informationsudveksling (Work Group ICSMS), stillede 2 eksperter til rådighed i 2 forskellige arbejdsgrupper: ”Training
for enforcement trainers 2015” og ”Work Group ICSMS”.
Kemikalieinspektion deltog desuden i et EU pilottilsynsprojekt, hvor medlemslandene gennemførte kontroller med
anvendelsen af 2 godkendelsespligtige stoffer musk xylen og MDA. 34 danske virksomheder, som tidligere havde
oplyst, at de importerede stofferne, blev kontrolleret. Ingen af virksomhederne importerede eller anvendte stofferne
mere.
Andre EU-samarbejder
Kemikalieinspektionen deltog i det årlige netværksmøde I det uformelle europæiske kemikalietilsynsnetværk, CLEEN,
og prioriterede desuden aktiv deltagelse i EU's administration- og kontrolgruppers møder på kosmetikområdet
PEMSAC, og på elektronikområdet i ROHS-netværksgruppen.
Det nordiske samarbejde
I nordisk sammenhæng var Kemikalieinspektionen vært for årets kemikalietilsynsnetværksmøde under det danske
formandskab i 2015. Kontrolområdet er også omfattet af den indgåede aftale om dansk-svensk kemi-samarbejde, hvor
samarbejdet blev indledt i 2015 med særlig fokus på tilsynssamarbejde og udveksling af inspektører.
Styrket kontrol af produkter til børn og unge - Børnekemipakken
Kemikalieinspektionen gennemførte i 2015, 6 tilsynskampagner rettet mod produktgrupper målrettet børn og unge. I
tilsynsåret 2015 var fokus særligt på tekstiler.
Børnekemi-Kampagnerne fordelte sig på:
 Udklædningstøj til børn
 Kontrol af kemiske stoffer i børns sovemiljø
 Kontrol af kemiske stoffer i børnesko
 Kontrol af containere med tekstiler til børn
 Kemiske stoffer i børneovertøj
 Nitrosaminer i balloner 2
Kontrollen af containere med tekstiler til børn i Århus Havn og ved den dansk-tyske grænse i Padborg skete i
samarbejde med SKAT og Sikkerhedsstyrelsen.

Kontrollen af indholdet af nitrosaminer i balloner var en opfølgning fra en tilsvarende kampagne i 2014, hvor der var
mange overtrædelser. Oplysninger om resultaterne af tilsynskampagnerne er tilgængelige på Miljøstyrelsens
hjemmeside.

Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016
I et samarbejde mellem NaturErhvervstyrelsen og Kemikalieinspektionen har der i 2015 været fokus på besiddelse og
anvendelse af pesticider på maskinstationer, som også driver landbrugsjord. Der blev ikke konstateret overtrædelser
vedrørende import af ulovlige pesticider, men der blev konstateret andre overtrædelser ved besiddelsen af pesticider
hos tre af maskinstationerne.
Kemikalieinspektionen har kontrolleret pesticider på golfbaner siden 2009, hvor 3 ud af 4 golfbaner besad ulovlige
midler. I 2015 blev der konstateret overtrædelser hos to af de besøgte golfbaner.
Kemikalieinspektionen kontrollerede offentlige myndigheders brug af pesticider i 2015, der blev ikke konstateret
overtrædelser.
SKAT, NaturErhvervstyrelsen og Kemikalieinspektionen samarbejder i en Task Force med henblik på vidensdeling og
koordinering af kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.

Razzia
I 2012 indledte Miljøstyrelsen et samarbejde med produktionsselskabet Metronome om TV-udsendelsen RAZZIA.
Programmerne, der sendes på TV2, følger myndigheder som for eksempel Fødevarestyrelsen i deres arbejde. Razzia
programmerne følger den pågældende myndighed i arbejdet med et kamera og en journalist og kombinerer det med
et masterinterview i et tv-studie, hvor den relevante medvirkende fortæller om forløbet.
Programmet har nu igennem længere tid fulgt Miljøstyrelsens arbejde med at kontrollere, at miljøreglerne bliver
overholdt. Programmet har også fulgt Kemikalieinspektionen på tilsyn. I 2015 blev der sendt et program, hvor
Kemikalieinspektion (i 2014) var på containerkontrol i Århus Havn, hvor der blev kontrolleret legetøj.

Nyheder og pressemeddelelser
Kemikalieinspektionen offentliggjorde i 2015 15 nyheder på www.mst.dk om Kemikalieinspektionens arbejde.
Nyhederne handlede hovedsageligt om resultater fra tilsynskampagner og fund af ulovlige og/eller farlige produkter.


Kontrol af legetøj viser indhold af ulovlig kemi 28. januar 2015



Fund af forbudte ftalater i vedhæng til elastikarmbånd til børn 6. februar 2015



Kontrol af udklædningstøj: Fund Af ulovlig kemi i to produkter 12. februar 2015



Miljøstyrelsen forbyder salg af autostol, bæresele og madras efter fund af skadelig kemi 23. marts 2015



Fund af kræftfremkaldende stoffer i vandballon fra Panduro Hobby 17. juni 2015



FashionGirl.dk tilbagekalder neglelim med indhold af kræftfremkaldende chloroform 24. juni 2015



Tilbagekaldelse af neglelim med indhold af kræftfremkaldende chloroform 28. juli 2015



Kontrol med kemiske blandinger solgt til offentlige institutioner 26. august 2015



Miljøstyrelsen advarer mod køb af læbepomade med ulovlig kemi 3. september 2015



Kræmmer får 25.000 kr. i bøde for salg af kviksølv 7. oktober 2015



Tilbagekaldelse af neglelim med indhold af kræftfremkaldende chloroform 9. oktober 2015



Kontrol af overtøj til børn viser ingen fund af ulovlig kemi 27. oktober 2015



Kontrol med virksomheders svar via app’en ”Tjek-kemien” 24. november 2015



Kontrol af hårprodukter viser fund af ulovlig kemi 8. december 2015



Miljøstyrelsen tilbagekalder tatoveringsfarver 22. december 2015

Kampagner 2015
Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede stik-prøvetilsyn på afgrænsede områder. Områderne skifter fra
år til år og prioriteres på grundlag af risikovurdering af tilsynsområderne. . Risikovurderingen bygger blandt andet på
viden om, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser og på alvoren ved
overtrædelsen for hhv. forbrugere, arbejdstagere og miljøet. Da pesticider f.eks. er kendetegnet ved at kunne skade
sundhed og miljø betyder den risikobaserede tilgang, at der af den grund foretages en mere systematisk kontrol med
pesticider end med andre kemiske produktområder.
Kampagnerne gennemføres på de områder, der prioriteres højest i de pågældende år.
Kemikalieinspektionen igangsatte 20 kampagner i 2015:











Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler
FORUM pilotprojekt om autorisationer
Kontrol med pesticider på offentlige arealer
Forhandlere af bekæmpelsesmidler
REACH artikel 33 informationspligt
Drivhusgasser i hårprodukter
Aerosoler og CLP
God fremstillingspraksis GMP
Anprisninger på kosmetiske produkter
Pesticider på golfbaner












Pesticider på maskinstationer
Kontrol af olielamper
Kontrol af negleprodukter
Kontrol af mærkning af kosmetiske produkter
Udklædningstøj til børn
Kontrol af kemiske stoffer i børns sovemiljø
Kontrol af kemiske stoffer i børnesko
Kontrol af containere med tekstiler til børn
Kemiske stoffer i børneovertøj
Nitrosaminer i balloner 2

I 2015 afsluttede Kemikalieinspektionen 16 kampagner.
Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler
Kontrol af om pesticider og biocidholdige produkter indeholder de aktivstoffer og i de koncentrationer, som de er
godkendt med. Desuden kontrol af om parallelimporterede bekæmpelsesmidler er lovlige. Udtagning af prøver hos
forhandlere og importører i foråret 2014. Analysekontrol hos Teknologisk Institut. Resultaterne kan læses i rapporten
Control of Pesticides and Biocides 2014.
Forhandlere af bekæmpelsesmidler
Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med forhandlere af år pesticider og biocider, hvor det bl.a. kontrolleres
om reglerne for godkendelse inden markedsføring er overholdt og om produkterne opbevares miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt. I 2015 gennemførte Kemikalieinspektionen 88 kontroller og heraf blev der fundet
overtrædelser hos de 42. Du kan læse om resultatet af kontrollen hos forhandlerne her: Kontrol hos forhandlere
afslører ulovlige sprøjtemidler

Pesticider på golfbaner
I 2013 blev der indført regler om, at alle golfbaner skal indberette forbrug af pesticider i Miljøstyrelsens
indberetningssystem. I 2015 blev der gennemført tilsyn i 14 golfklubber af opbevaringen og anvendelsen af pesticider.
I to af klubberne blev der fundet pesticider, som tidligere har været godkendt, men som ikke længere må besiddes og
anvendes.
Den 26. november 2015 trådte der nye regler i kraft for godkendelse af pesticider, som medførte at antallet af
pesticider, som kan benyttes på golfbaner, blev reduceret fra 54 til 13 midler. Du kan læse mere her: Golfklubber
sprøjter efter reglerne
Pesticider på maskinstationer
Kontrollen gennemføres delvist i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. Kampagnens formål er at oplyse
maskinstationerne om reglerne og føre tilsyn om maskinstationerne overholder reglerne med pesticider i henhold til
plantebeskyttelsesforordningen; at kontrollere om maskinstationerne har ulovlige pesticider på lageret; at kontrollere
at de relevante ansatte på maskinstationen har sprøjtebevis og kontrollere at der bliver ført sprøjtejournal. 13
maskinstationer blev besøgt og der blev givet 3 påbud på grund af midler, der ikke længere må besiddes.
Pesticider på offentlige arealer
Kontrol med kommunernes, regionernes og statens anvendelse af pesticider. Kontrollen omfattede institutionernes
opbevaring, besiddelse, sprøjtejournaler og besiddelse af sprøjtecertifikat. Kemikalieinspektionen gennemførte tilsyn

med 9 kommuner, 2 sygehuse og 3 statsinstitutioner. Resultatet af kampagnen førte til en dialog med de institutioner
og driftsafdelinger, der er blevet besøgt. Det har endvidere givet Kemikalieinspektionen en viden om arbejdet med
pesticider i det kommunale og statslige regi. Der har ikke været konstateret overtrædelser hos hverken kommuner
eller staten, men de fleste steder anvendes der pesticider.
Kemiske blandinger under SKI aftalen
Kontrol med CLP og biocidreglerne hos leverandørerne af rengøringsmidler og plejemidler under SKI-aftalen (Statens
Indkøbsaftale) i samarbejde med Arbejdstilsynet. Kontrollen startede i 2014 og fortsatte i 2015.
I alt blev 49 forskellige rengøringsprodukter kontrolleret for, om markedsføringen af og indhold i produkterne var i
overensstemmelse med de krav, der gælder for klassificering, faremærkning, og anden deklarering. Fire produkter var
ikke faremærket korrekt for ætsende egenskaber, og to af disse manglede også faremærkning for miljøfarlige
egenskaber. Leverandørerne har derfor ændret faremærkningen på de produkter, der var mærket forkert, så
produkterne nu lever op til kravene om korrekt mærkning.
REACH autorisation- FORUM projekt
Deltagelse i fælles europæisk Forum projekt om kontrol med, om moskusxylen og MDA markedsføres og anvendes
lovligt. Der kræves en autorisation for at benytte stofferne. Ingen i Danmark har modtaget en sådan autorisation.
Kemikalieinspektionen har i 2015 deltaget sammen med 16 andre europæiske lande i et fælles projekt omkring
håndhævelse af kravet om autorisation i REACH.
De deltagende lande har modtaget oplysninger fra ECHA om de virksomheder, som har enten præregistreret eller
notificeret enten musk xylen eller MDA. I Danmark spurgte Kemikalieinspektionen ydermere Arbejdstilsynets
Produktregister, om de havde oplysninger om virksomheder med produkter indeholdende de to stoffer.
Ved Inspektionens kontrol viste det sig, at ingen af virksomhederne i kontrollen benyttede musk xylen og/eller MDA
længere. Inspektionen har indrapporteret de danske resultater til ECHA. Det samlede europæiske resultat findes i
Final Report on the first Forum pilot project on authorisation.
REACH artikel 33 informationspligt
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemførte i 2015 projektet ”REACH artikel 33 informationspligten”.
Efter artikel 33 stk. 2 i REACH forordningen har enhver EU-leverandør af en artikel pligt til at videregive information til
en forbruger om indholdet af særligt problematiske stoffer (de såkaldte kandidatlistestoffer) hvis forbrugeren spørger,
og hvis der er et indhold af problematiske stoffer.
I projektet blev 50 produkter (artikler) af blød plast fra forskellige leverandører undersøgt. I 11 af de 50 produkter blev
der fundet mere end 0,1 % indhold af ftalater. Kun en ud af de 11 leverandører svarede, at produktet indeholdt mere
end de 0,1 % ftalater. Fem svarede at produktet ikke indeholdt mere end 0,1 % ftalater, selvom det var tilfældet, og
tre undlod at svare på forespørgslen, mens to virksomheder ikke havde modtaget forespørgslen på grund af IT
nedbrud og forkert mailadresse.
Drivhusgasser i hårprodukter
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemførte fra midten af sommeren 2015 og til udgangen af året en kampagne
om anvendelse af drivhusgasser i hårprodukter på spray.
Formålet med kampagnen har været at kontrollere, om hårprodukter på spray indeholder drivhusgasser, som er
reguleret efter bekendtgørelse om visse industrielle drivhusgasser (Bekendtgørelse nr. 9 af 7. januar 2016 om
regulering af visse industrielle drivhusgasser).
Der blev gennemgået ca. 250 produkter hårprodukter på spray, og der blev fundet r fundet 49 ulovlige produkter. Der
blev givet indskærpelser til 11 virksomheder om at stoppe salget af de ulovlige produkter og 2 påbud om
tilbagetrækning fra det danske marked. Derudover er det indgivet én politianmeldelse af en enkelt virksomhed, som
for tredje gang har overtrådt reglerne.

Udklædningstøj til børn
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemførte i januar 2015 kontrol af udklædningstøj til børn. Formålet med
kontrollen var at undersøge, om udklædningstøj lever op til kravene i kemikalielovgivningen. Kemikalieinspektionen
udtog i alt 38 produkter, hvoraf 2 var ulovlige. Der blev udtaget produkter fra 9 forhandlere og importører. Det
overordnede billede blev dermed at udklædningstøj- og genstande i det store hele overholdt lovgivningen.
Tekstiler i børns sovemiljø
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion kontrollerede i første halvdel af 2015 tekstiler i børns sovemiljø, bl.a. nattøj og
sengesæt. Formålet med kontrollen var at undersøge, om tekstilerne lever op til kravene i kemikalielovgivningen.
Tekstilprodukterne blev udtaget i webshops og ved besøg i fysiske forretninger. Der blev udtaget 43 produkter fra 20
virksomheder. Prøverne blev analyseret for indhold af DMFu, azofarvestoffer, tungmetaller og
flammehæmmere. Der blev konstateret en enkelt overtrædelse, azofarvestoffer (aromatiske aminer) i et sengesæt.
Produktet blev trukket af markedet og forbrugerne blev advaret. De øvrige produkter overholdt reglerne.
Overtøj til børn
Der blev i 2015 gennemført et projekt med kontrol af, om reglerne for regulerede kemiske stoffer i børneovertøj var
overholdt. Kontrollen var en stikprøvekontrol, og der blev udtaget 39 stykker tøj fra webshops og ved besøg i fysiske
butikker. I alt blev der udtaget børnetekstiler fra 18 importører.
Tøjet blev undersøgt for kemiske stoffer som azofarvestoffer, der bruges til at farve tekstiler, tungmetaller og nikkel,
som findes i nitter og knapper samt flourstoffet PFOS, der bruges i imprægnering. Der var ingen fund af ulovlige
stoffer i det undersøgte overtøj, som blandt andet var flyverdragter, jakker, overtræksbukser, regntøj, huer og vanter.
Kontrol af kemiske stoffer i børnesko
Kampagnens formål var at undersøge børnesko for overholdelse af krav til kemikalier, herunder farvestoffer,
tungmetaller og imprægneringsmidler. Der blev bl.a. udtaget fodboldstøvler, lærredssko og lædersandaler.
Der blev fundet ulovligt bly i tre ud af 74 par sko og det blev indskærpet, at salg af de 3 sko-modeller skulle stoppe..
Containerkontrol af tekstiler til børn
Der blev udtaget 66 prøver af forskellige former for tekstilprodukter til børn. Containerkontrollen løb over en periode
på 14 dage, hvor Kemikalieinspektionen i de 4 af dagene var til stede i Århus Havn og ved Padborggrænsen. SKAT
udtog efterfølgende produkter for Miljøstyrelsen i Århus Havn, Padborg og i Københavns Frihavn og sendte til
Miljøstyrelsen. Produkterne blev - alt efter relevans - analyseret for indhold af azofarvestoffer, flammehæmmere,
DMFu, PFOS, Ftalater, tungmetaller og for frigivelse af nikkel. Der blev foretaget 104 analyser. Der blev alene fundet 1
overtrædelse, frigivelse af nikkel fra en metalknap.
Nitrosaminer i balloner
Kampagnen var en opfølgning på kampagnen i 2014, hvor der i 23 ud af 39 ballonprodukter var overskridelser af
grænseværdien for nitrosaminer og frigivelse af nitroserbare stoffer.
Også i 2015 blev ballonerne kontrolleret for overholdelse af standard EN-71-12 2013 for afgivelse af nitrosaminer og
nitroserbare stoffer. Der blev udtaget 23 balloner i detailhandler og hos netbutikker, og 11 af ballonerne overtrådte
reglerne. Kontrollen af balloner gentages i 2016.
Anprisninger af kosmetik
Europa-Kommissionen rettede i 2014 henvendelse til medlemslandene om at kontrollere anvendelsen af anprisninger
på kosmetiske produkter i deres lande – med vægt på sundhedsanprisninger. Resultaterne heraf skulle meddeles
Kommissionen senest den 31. december 2015.
Kemikalieinspektionen gennemførte i 2015 en markedsundersøgelse, der belyste brugen af sundhedsanprisninger af
kosmetiske produkter på det danske marked. Resultaterne fra den danske markedsundersøgelse er afrapporteret i tre

offentliggjorte rapporter: Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter i danske medier; Undersøgelse af
anprisninger af kosmetiske produkter på emballage og beholdere og Undersøgelse af anprisninger på websites for
forhandlere af kosmetiske produkter. De tre rapporter kan findes her. Miljøprojekt nr. 1807, 2015.; Miljøprojekt br.
1808, 2015.; Miljørapport nr. 1809, 2015.

Indberetninger 2015
Kemikalieinspektionen modtog i 2015 i alt 341 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 http://mst.dk/selvbetjening/kemikalier/anmeld-ulovlige-produkter/; en
del kommer via Miljøstyrelsens Hovedpostkasse mst@mst.dk, og mange kommer via Kemikalieinspektionens
postkasse kemikalieinspektionen@mst.dk. Derudover undersøger Kemikalieinspektionen til tider konkrete sager på
eget initiativ.
Tabel 1: Antal indberetninger 2006-2015

År
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Indberetninger
341
270
232
305
254
150
141
126
106
109

Siden 2010 har Kemikalieinspektionen modtaget betydelig flere indberetninger om mulige overtrædelser af
kemikalielovgivningen end tidligere.

Kemikalieinspektionen har siden 1. januar 2014 prioriteret at arbejde med et mere målrettet fokus på
indberetningerne, og har systematiseret indberetningerne, så sagsbehandlingen i højere grad sker samlet indenfor de
forskellige produktgrupper. Sagsbehandlingen prioriteres højere for produktgrupper hvor alvoren ved overskridelser
vurderes at være størst. Arbejdsformen har blandt andet betydet en øget viden om markedet med kemiske stoffer,
blandinger og andre varer og har givet mulighed for at målrette indsatsen på en række områder.

Tabel 2: Indberetninger fordelt på områder 2015

År/Område Kosmetik

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

CLP

73
46
50
37
74
32
34
45
31
27

REACH

37
31
34
31
24
11
9
16
20
18

14
14

Sprøjtemidler

31
21
14
12
3
24
18
5
16
20

Gifte

1
3
6
1

2
13

Ozonlags- Biocider
nedbrydende
stoffer
2
84
7
80
9
68
33
122
5
71
25
19
17
31
31
11
31

Andre

100
70
54
64
76
39
32
27
15
9

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.
Tabel 3: Indberetninger i kategorien ”andre” 2015

Kategori
Antal
Tungmetaller
36
Flammehæmmere
3
Drivmidler
11
POP stoffer
4
RoHS
10
Legetøj
14
Vaskemidler
2
Forbrugerprodukter
19
Affald
1
I 2015 omfattede kategorien ”Andre” blandet andet 36 indberetninger om overtrædelse af reglerne om
tungmetallerne nikkel, bly, cadmium og kviksølv, 14 om legetøj, 10 om overtrædelse af RoHS reglerne og 19 om
forskellige forbrugerprodukter.

Tabel 4: Indberetninger 2007-2015 fordelt på indberettere

Indberetter
Statslige
myndigheder i
Danmark
Udenlandske
myndigheder
Virksomheder
Kommuner
Private
Hospitaler
Brancheforeninger
Medier
Forbrugergrupper
Anonyme
Andre
I alt

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

109

82

83

131

122

55

51

58

44

24
33
10
86
2

32
34
12
68
3

37
11
34
5

41
10
40
2

27
6
28
3

30
12
33
1

18
1
53
5

20
1
10
7

24
17
13
2

6
3

1
1

4
0

8
0

5
0

5
1

6
1

11
0

1
2

22
27
19
341

8
13
16
270

9

11

54

5

2

5

0

49
232

62
305

9
254

8
150

4
141

14
126

3
106

De statslige myndigheder der sender indberetninger til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er hovedsageligt SKAT,
NaturErhvervstyrelsen og Arbejdstilsynet, men også Fødevarestyrelsen og Politiet indberetter til tider forhold til
Miljøstyrelsen. Der er etableret et godt samarbejde med SKAT i forbindelse med indførelse af pakker til Danmark; det
kan være ulovlige biocider eller andre kemikalier, som SKAT stopper i lufthavnen eller på postcentralen. Samarbejdet
med NaturErhvervstyrelsen er også udbredt, det er især indberetninger om midler til bekæmpelse af rotter, som
Miljøstyrelsen modtager fra NaturErhvervstyrelsen.
Af de 24 indberetninger fra udenlandske myndigheder var 12 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.
Andre kan for eksempel være virksomheder der indberetter at et af deres egne produkter ikke lever op til reglerne.
Sager på eget initiativ.
Af de 109 sager indberettet af statslige myndigheder, var 44 sager Kemikalieinspektionens ”egne”, det kan være på
baggrund af en kampagne, en indberetning eller formodede overtrædelser fra Miljøstyrelsens
forbrugerkortlægningsprojekter.
Tabel 5: Antal sager på Miljøstyrelsens eget initiativ 2006-2015

Antal/år

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
44
19
29
27
9
7
24
42
21
30

Der var betydeligt flere eget-initiativ-sager i 2015, det skyldes til dels opfølgning på Golfklubbers manglende
registrering i Green Data systemet, og Kemikalieinspektionens undersøgelser af vedhæng til Looms armbånd.

Tabel 6: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2006-2015

Antal/år

2015
266

2014
230

2013
249

2012
202

2011
207

2010
163

2009
162

2008
164

2007
203

2006
101

I 2015 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 266 sager, der startede i 2015 eller tidligere – som indberetninger eller
som sager taget op på eget initiativ.
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.
Tabel 7: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2015
Område/af Ingen
Vejledslutning
overning
trædelse
REACH
CLP
Blyregler
Tungmetaller
Flammehæmmere
Ozonlagsnedbrydende
stoffer
Drivhusgasser
RoHS
Kosmetik
Legetøj
Vaskemidler
Forbrugerprodukter
Sprøjtemidler
Biocider
Affald

5
10
4

Frivillig
lovliggørelse
1
2

Produkt
ikke
fundet

Medtage
ti
kampagne

2
2

1

Sendt til
andre
myndigheder

Indskærp- Påbud
else

1

3
7
3

Destruk- PolitiAnden
tion
anmeldt afslutning
1
3

3

1
1

5

4
3

2

1

1
6
2

3
5
2

1
1

5
2

1

1

7
1

3
1

7
1

4
2

9
1

5
4
7
7

1

1

3

1
3

3

1

1

8
6

4

3

2
1

3
1

4
1

14
23

10

5

4

Afslutningsformen ”Anden afslutning” var forholdsvis stor i 2015. Begrebet ”Anden afslutning”
dækker blandt andet over: at virksomheden er lukket, sagen er sendt til en udenlandsk myndighed,
virksomheden har fået dispensation eller det kan være en virksomhed der har indberettet til
Kemikalieinspektionen, at et af deres produkter har været ulovligt, og at de har rettet op på forholdet.

RAPEX notifikationer
De enkelte EU-medlemslandes myndigheder har pligt til at underrette EU-Kommissionen, hvis de finder farlige
forbrugerprodukter, som udgør en risiko. Kommissionen udsender en såkaldt RAPEX notifikation, hvis den er enig i

6
3

landets vurdering af produktet. Notifikationerne sendes til samtlige medlemslande, der hver især har pligt til at melde
tilbage til kommissionen, hvis produktet er markedsført i medlemslandet.
RAPEX notifikationerne kan findes på Kommissionens RAPEX hjemmeside
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications
De advarsler, der handler om farlige kemiske egenskaber ved legetøj, kosmetik, tekstiler og en række
andre forbrugerprodukter, behandles af Kemikalieinspektionen. For at undersøge om de farlige
produkter er på det danske marked sender Kemikalieinspektionen notifikationerne til de relevante
brancher, brancheforeninger og større forretningskæder. Mange notifikationer sendes direkte til
kredse af forhandlere, som Kemikalieinspektionen har fået kendskab til gennem specifikt tilsyn på et
produktområde.
I 2015 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 510 notifikationer.
Notifikationerne handlede hovedsageligt om legetøj, smykker, tekstiler, kemiske produkter og kosmetik.
Langt de fleste af advarslerne handlede om legetøj med ftalater eller legetøj, der var bakterieforurenet.
Den næststørste kategori var smykker med tungmetallerne cadmium, nikkel og bly.
En anden stor kategori var tekstiler og fodtøj, herunder en stor andel af fodtøj og lædervarer med Krom (VI).
De kemiske stoffer var hovedsageligt tatoveringsfarver og lime. De kosmetiske produkter udgjordes for det meste af
blegeprodukter med hydroquinon, hårfarve og make-up.
Kemikalieinspektionen fandt i 2015 følgende farlige produkter, som blev videreformidlet i RAPEX-systemet til de
øvrige medlemslandes myndigheder.








Babylift med flammehæmmere
Bæresele med flammehæmmere
Autostol med flammehæmmere
Sengetøj med azofarver
Vandballoner med nitrosaminer
5 forskellige neglelime med chloroform
9 forskellige tatoveringsfarver med sundhedsskadelige stoffer

Kemikalieinspektionen sendte 8 tilbagemeldinger til Kommissionens RAPEX team om produkter
fundet på det danske marked eller fra danske firmaer:









RAPEX om nikkel i permanent make-up
RAPEX om perler der frigiver nikkel
RAPEX om smykker med cadmium
RAPEX om bakterieforurenet kosmetik
RAPEX om vådservietter med MI og MCI
RAPEX om klistermærker med ftalater
RAPEX om madras til puslebord med ftalater
RAPEX om pude med azofarvestoffer

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

Straffesager
I 2015 anmeldte Kemikalieinspektionen 13 sager til politiet.







3 sager om biocidholdige produkter
5 sager om pesticider
2 sager om balloner med nitrosaminer
1 sag om kosmetik og klassificering og mærkning
1 sag om drivhusgasser
1 sag om ulovligt salg af gift til private

I 2015 blev 12 straffesager afsluttet.
7 sager blev afsluttet med bødevedtagelse:
 2 sager om biocidholdige produkter, i disse sager var der 1 bøde på 15.000 kr. og 1 bøde på 20.000 kr.
 1 sag om pesticider, i denne sag var bøden på 20.000 kr.
 1 sag om bly i fiskeredskaber, i denne sag var bøden 5.000 kr.
 1 sag om ulovligt salg af kviksølv, i denne sag var bøden 25.000 kr.
 1 sag om ulovligt salg af gifte til private, i denne sag var bøden 15.000 kr.
 1 sag om overtrædelse af artikel 5 i REACH, i denne sag var bøden 150.000 kr.
3 sager blev afsluttet med dom:
 2 sager om biocidholdige produkter, i disse sager var der 1 bøde på 10.000 kr. og 1 bøde på 23.000 kr.
 1 sag om industrielle drivhusgasser, i denne sag var bøden 25.000 kr.
1 sag blev afsluttet med at sagen blev frafaldet:
 1 sag om plantebeskyttelsesmidler, denne sag blev frafaldet på grund af bevisusikkerhed.
1 sag blev afsluttet med en advarsel:



1 sag om biocidholdige produkter blev afsluttet med en advarsel fra retten.

Derudover blev to sager afsluttet hvor Kemikalieinspektionen har udtalt sig til politiet om et muligt ulovligt forhold.
Den ene sag drejede sig om kosmetik og den anden sag drejede sig om et stof til alge- og mosbekæmpelse.
Tabel 8: straffesager 2000 – 2015

År/afgjorte Frisager
findelse

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

1
1

1
1

Advarsel Bøde ≤ Bøde >
Bøde ≥ Fængsel Sag
5000 kr. 5000 kr.
50.000
frafaldet
og <
kr
50.000 kr
1
1
8
1
1
4
19
5
3
3
12
7
5
2
1
6
1
1
1
1
6
5
1
1
8
2
22
31
9
1
9
1
2
1
12
5
1
7
1
2
8
1
5
20
2
1
1
9
1
4
4

Gifte
Kemikalieinspektionen udsteder forskellige salgs- og brugertilladelser for giftige og meget giftige kemiske stoffer og
blandinger – herunder bekæmpelsesmidler.
Salgstilladelser
Antallet af gældende tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler steg en anelse i 2015, fra 91 i 2014 til 109 i 2015.
Når man får en salgstilladelse gælder den i et år.

Tabel 9: Gældende tilladelser 2005-2015
År/ Antal tilladelser
Tilladelse til salg af
meget giftige
bekæmpelsesmidler
Tilladelse til salg af
giftige
bekæmpelsesmidler
Tilladelse til salg af
gifte til ikkeerhvervsmæssig brug

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

13

15

19

19

19

19

18

18

24

27

27

92

72

77

86

85

85

94

83

98

86

86

4

4

6

6

6

7

8

9

10

34

34

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 i 2015 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.

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
2015 var Danmark vært for mødet som blev holdt i København.
Nordisk Kemikaliegruppe afholder til tider fælles kontrolkampagner og i 2015 samarbejdede landene om et skoprojekt
og planlagde et CLP projekt.
FORUM tilsynsnetværk for REACH/CLP/PIC
Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter på områderne
REACH, CLP og PIC (forudgående informationsudveksling til modtagerlande om eksport af særligt farlige stoffer). Der
blev afholdt 3 møder i netværket i 2015.
Kemikalieinspektionen deltog i 2015 i to arbejdsgrupper. Den ene drejede sig om forberedelse og afholdelse af
”Training for enforcement trainers 2015”. Emnet var klassificering og mærkning af blandinger. To inspektører deltog i
selve træningen. Den anden arbejdsgruppe var om udarbejdelse af et elektronisk informationsudvekslingssystem
mellem landenes tilsynsmyndigheder hvor Danmark er formand for gruppen og har en ekspert siddende.
CLEEN
Kemikalietilsynsmyndighederne i Europa samarbejder om tilsynet med kemiske stoffer og produkter i CLEEN
(Chemicals Legislation European Enforcement Network). I 2015 blev den 16. CLEEN konference afholdt i Stockholm i
starten af oktober.
Der er samarbejdsprojekter i gang om:
 Internethandel af bl.a. gifte, biocider, ozonlagsnedbrydende stoffer, REACH Annex XVII-stoffer mv.
 Biocidbehandlede artikler
Der er fremsat nye forslag om fortsat fælles samarbejde om biocider samt ozonlagsnedbrydende stoffer. Danmark
deltager i øjeblikket ikke i nogen af CLEEN projekterne.
RoHS
Kemikalieinspektionen deltager aktivt i det europæiske RoHS Enforcement netværk, hvor man på europæisk plan
planlægger kontrolkampagner. RoHS netværket mødes 1 gang om året. I 2015 foregik mødet i Lissabon i september,
hvor Danmark bidrog med oplæg om Kemikalieinspektionens skokampagne og om det elektroniske legetøj fra
Kemikalieinspektionens containerkontrol af legetøj.
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 halvårlige møder. Det seneste møde blev holdt i november 2015, og her blev der diskuteret bedste
praksis ved håndhævelsen af kosmetikforordningen, blandt andet i forhold til borderline produkter som kan være
både kosmetik og biocider; solfiltre og anprisninger 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.

Afrapporteringsforpligtelser
Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af sine tilsynsområder:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2009/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler: Årlig afrapportering til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver på
plantebeskyttelsesmidler.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1272/2008/EF af 16. december 2008
om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger (CLP), Art 46: Hvert 5. år.
Rapportering om resultaterne af den officielle kontrol og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er
gennemført.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 689/2008/EF om eksport og import af farlige kemikalier,
Art. 9 og 21: Årlig afrapportering.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2037/2000/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art.
4 og 20: 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.

