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Fokusområder 2013 
 
BØRNEKEMI 
Der blev i sommeren 2013 indgået en politisk aftale mellem regeringen og Enhedslisten omkring 
sikring af børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. Der er til formålet afsat 20 mio. kr. over 
en 4 årig periode. Aftalen skal sikre en målrettet og handlingsorienteret indsats mod ulovlige og 
problematiske produkter til børn gennem tæt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder.    
I 2013 blev der nedsat en styregruppe mellem Miljøstyrelsen, SKAT og Sikkerhedsstyrelsen. 
Styregruppen skal sikre en effektiv planlægning af myndighedernes fælleskontroller samt en 
koordineret information. Herudover blev der igangsat følgende projekter: 

• Overordnet prioritering af indsatsområder under børnekemiprojektet, samt analyse af 
mulige informations- og kontrolprojekter 

• Undersøgelse og kortlægning af virksomhedernes informationsbehov og regelkendskab 
indenfor legetøj og tekstiler 

• Spørgeskemaundersøgelse om forbrugernes forbrugsmønstre på henholdsvis elektronik og 
kosmetik 

• Inddragelse af brancheorganisationer mv. omkring etablering af en anprisningsordning 
• Videreførelse af det i gangværende arbejde med at udvikle en kandidatliste app i 

samarbejde med forbrugerrådet 
 
KEMIKALIEHANDLINGSPLANEN 2010-2013 
Kemikalieinspektionen har igangsat 13 tilsynskampagner i 2013, i alt er der igangsat 51 
tilsynskampagner i hele indsatsperioden 2010-2013. Alle de igangsatte tilsynskampagner i 2013 var 
valgt på baggrund af en risikoanalyse, som viste, at overtrædelser af områderne ville betyde en særlig 
risiko for sundhed og/eller miljø.  
Alle de regler, som Kemikalieinspektionen har ansvaret for at kontrollere, er nu risikoanalyseret. 
Risikoanalyserne vil løbende blive opdateret med den viden, vi får via kampagner og indberetninger. 
Planlægningen af kommende tilsynskampagner foretages derfor på grundlag af en faglig 
risikoanalyse, hvor tilsynet målrettes produkter og brancher, hvor der er en særlig risiko. 
 
RAZZIA 
I 2012 indledte Miljøstyrelsen et samarbejde med produktionsselskabet Metronome om TV-
udsendelsen RAZZIA. Programmerne der sendes på TV2 følger myndigheder som SKAT og 
Fødevarestyrelsen i deres arbejde. Razzia programmerne følger den pågældende myndighed i 
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arbejdet med et kamera og en journalist, kombineret 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 Kemikalieinspektion på tilsyn. Ét 
program blev sendt i sensommeren 2013, her fulgte de Kemikalieinspektionen ude på en kontrol, 
hvor de undersøgte en container fuld af gamle køleskabe, der skulle eksporteres til Afrika, og som 
var mistænkt for at indeholde ozonlagsnedbrydende kølemidler. Endnu et program er på vej, hvor 
Kemikalieinspektionen er på tilsyn, denne gang handler det om bly i lystfiskeredskaber. Programmet 
bliver sendt i maj 2014. 
 
REACH-FORUM 
Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter under REACH, 
kaldet FORUM, har afholdt 3 møder i 2013. I FORUM regi er der nedsat en række arbejdsgrupper, 
og Kemikalieinspektionen har i 2013 deltaget i 4 af arbejdsgrupperne og har desuden 
formandsskabet i én af dem: 

• Arbejdsgruppen om udarbejdelse af et elektronisk informationsudvekslingssystem mellem 
landenes kontrolmyndigheder; Kemikalieinspektionen har formandsskabet i denne gruppe. 

• Arbejdsgruppen om implementering af RIPE – REACH håndhævelsesdatabasen. 
• Arbejdsgruppen der står for udarbejdelse af en procedure for planlægning, styring, 

afrapportering og evaluering af fælles FORUM tilsynsprojekter. 
• Arbejdsgruppen der skal forberede arbejdsprogrammet for FORUM i perioden 2014-2016. 

På det europæiske kemikalieagentur ECHA’s hjemmeside www.echa.europa.eu afrapporteres 
FORUM’s resultater. 
 
KONTROL MED ULOVLIGE SPRØJTEMIDLER – SPRØJTEMIDDELSTRATEGI 2013-2015 
Kemikalieinspektionen har i 2013 gennemført kontrol med, at kemikalielovens bestemmelser om 
forbud mod import af ikke godkendte pesticider bliver overholdt. Under GRØN VÆKST initiativet 
blev der etableret et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, SKAT og NaturErhvervstyrelsen om 
kontrollen; det tætte samarbejde mellem disse myndigheder fortsatte i 2013 og fortsætter i 2014. 
Samarbejdet udmøntes i tilsynsbesøg hos virksomheder og brugere over hele landet. 
I 2013 foretog Kemikalieinspektionen uvarslede besøg hos et stort antal importører og forhandlere; 
udover gennemgang af lagre blev der udtaget prøver til analyse/kontrol af aktivstoffer i udvalgte 
produkter. Desuden blev der gennemført besøg hos brugere: 29 golfklubber, 26 maskinstationer og 
12 skadedyrsbekæmpere, hvor pesticidlageret blev kontrolleret. NaturErhvervstyrelsen foretog tilsyn 
hos ca. 700 landbrug, hvor sprøjtejournaler og pesticidoplag blev kontrolleret.  
 
 
OFFSHORE OLIE- OG GAS-INDVINDING 
Miljøstyrelsen fører miljøtilsyn med offshore olie- og gas-indvinding.  
 
Miljøtilsynets indsatsområder i 2013-2017 er:  
- rensning af procesvand før udledning til havet 
- forebyggende vedligehold og forbedringer 
- måling, opgørelse og rapportering af miljødata 
- kendskab til oliespildsberedskabsplaner og rapporteringsforpligtelser  
- registrering og opfølgning på utilsigtede olie- og kemikalie-spild til havet 
- udstyr til inddæmning og opsamling af spild 
- udledning ved brøndservice 
- registrering, mærkning, opbevaring, brug og udledning af kemikalier 
 
Tilsynsfrekvensen er vurderet ud fra en risikoscore, der anvendes til at fastsætte en 
minimumsfrekvens for tilsyn på de enkelte operatørers offshore installationer. 
Dette indebærer at hver faste offshore-installation med udledning til havet får miljøtilsyn minimum 
hvert tredje år.  
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Derudover føres der miljøtilsyn med et varierende antal mobile borerigge i dansk sektor. 
Boreriggene anvendes til boring af både efterforskningsbrønde og nye indvindings- og re-injektions-
brønde, og forlængelse af eksisterende brønde. Derudover udføres brønd-service på eksisterende 
olie- og gasbrønde, og dette kan bl.a. ske med adgang til brønden fra den faste produktionsplatform, 
fra en mobil borerig eller fra et specialindrettet skib (stimulation vessel).   
 
I offshore operatørernes sikkerheds- og miljø-ledelsessystemer findes procedurer, der sikrer at 
operatøren overholder gældende vilkår og miljøkrav, blandt andet i udledningstilladelserne, og i 
virksomhedens miljøgodkendelse.  
En del af Miljøstyrelsens tilsyn på offshore-installationerne sker ved stikprøvekontrol af kendskab til 
og efterfølgelse af operatørernes egne procedurer. 
 
Som supplement til operatørernes lovpligtige sikkerhedsledelsessystem har Miljøstyrelsen  stillet 
krav om minimum årlig verifikation af offshore-laboratorier og offshore procedurer for olie-i-vand 
analyser ved ekstern uvildig verifikation, hvor verifikator godkendes af Miljøstyrelsen. Disse 
eksterne verifikationer af offshoreoperatørerne supplerer Miljøstyrelsens miljøtilsyn til sikring af 
overholdelse af vilkår i udledningstilladelserne.   
 
Tilsynsrapporter bliver løbende offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside på 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/offshore_industrien/Miljøtilsyn+med+o
lie-+og+gasindvinding/ 
  
I 2013 blev der gennemført i alt seks tilsyn, heraf blev 5 tilsyn gennemført varslet og et tilsyn 
gennemført uvarslet.  
 
 
 
Nyheder og pressemeddelelser 
 
Kemikalieinspektionen har i 2013 offentliggjort 15 nyheder på www.mst.dk om 
Kemikalieinspektionens aktiviteter indenfor tilsynsområderne kemikalier, biocider og pesticider. 
 
Nyhederne handler hovedsageligt om resultater fra kampagner og fund af ulovlige produkter. 
 

• Kontrol: Dansk emballage fri for farlige tungmetaller 
• Kontrol finder ulovlige sprøjtemidler på maskinstationer 
• Kemikalieinspektion tager på besøg på maskinstationer 
• Kemikontrol skærpes over for produkter til børn og unge 
• 39 armbåndsure på det danske marked er mærket forkert 
• Miljøstyrelsen rykker ud på razzia 
• Kemikalieinspektionen kontrollerer virksomheder i fælles Nordisk projekt om klassificering, 

mærkning og emballering af kemikalier. 
• Ætsende rengøringsmidler fjernet fra byggemarkeder 
• Ny rapport om et REACH FORUM projekt om håndhævelse af downstream-brugernes 

forpligtelser – REACH ENFORCE 2 
• Kemikalieinspektionen: Maskinstationer skal holde bedre øje med nye regler for 

sprøjtemidler 
• Nonylphenol og nonylphenoletoxylater i vaske- og rengøringsmidler 
• Rapport om aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 2012: Alle produkterne overholder kravene 

om indhold af aktivstof 
• Kemikalieinspektionen stopper salg af ulovlige mårmidler 
• Netsalg af ulovlige tandblegemidler stoppet 
• Kontrol med skadedyrsbekæmperbranchen 
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Miljøstyrelsen har i 2013 udsendt 2 pressemeddelelser på www.mst.dk om Kemikalieinspektionens 
arbejde: 
 

• Miljøstyrelsen politianmelder fem forhandlere af fiskegrej 
• Adgang til muldvarpegift er under kontrol 

 
Miljøministeriet har i 2013 udsendt 3 pressemeddelelser på www.mim.dk/nyheder hvor 
Kemikalieinspektionens arbejde er omtalt: 
 

• Netsalg af ulovlige tandblegemidler stoppet 
• Ætsende rengøringsmidler fjernet fra byggemarkeder 
• Kemikontrol skærpes over for produkter til børn og unge 

 
 
Kampagner 2013 
 
Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede tilsyn på afgrænsede områder. Områderne 
skifter fra år til år og besluttes på grundlag af risikovurdering af tilsynsområderne. Det er politisk 
besluttet, at kontrolniveauet for de gældende regler skal fastlægges på baggrund af en risikoanalyse. 
Kampagnerne gennemføres på de områder, der prioriteres højest i de pågældende år. 
 
Kemikalieinspektionen igangsatte i 2013 12 kampagner: 
 

• Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler (pesticider) 
• Ulovlig import af pesticider 
• Offshore tilsyn 
• Pesticider på golfbaner 
• Pesticider på maskinstationer 
• Skadedyrsbekæmperes brug af pesticider og biocider 
• Kontrol med blandinger med ekstrem pH 
• Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler (biocider) 
• Nitrosaminer i sutter 
• Hydrogenperoxid i tandblegemidler 
• Bly i lystfiskeudstyr 
• Nonylphenol og nonylphenolethoxylater i vaske- og rengøringsmidler  

 
Følgende kampagner blev afsluttet og afrapporteret i 2013: 

 
• Aktivstoffer i pesticider 2012  
• Ulovlig import af pesticider 
• Pesticider på golfbaner 
• Pesticider på maskinstationer 
• Skadedyrsbekæmperes brug af pesticider og biocider 
• Kontrol med nonylphenolethoxylat i vaske- og rengøringsmidlerKontrol med blandinger 

med ekstrem pH 
• Nordisk CLP projekt 
• REF-3 
• Julespray 
• Aktivstoffer i biocider 2012 
• Bly i fiskeredskaber 2012  
• Tungmetaller i emballage 2012 
• RoHS og tungmetaller i ure 
• Hydrogenperoxid i tandblegemidler 
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De afrapporterede kampagner er omtalt på Miljøstyrelsen hjemmeside, enten på 
http://mst.dk/Nyheder/ eller på 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/kontrol_tilsyn/Fokusomraader/ 
 
 

 

Handelskontrol med giftige bekæmpelsesmidler og giftige stoffer og produkter 

Hvert år tager Kemikalieinspektionen på tilsynsbesøg hos forhandlere, der sælger 
bekæmpelsesmidler, derudover kontrolleres de forhandlere, som sælger og opbevarer giftige og 
meget giftige bekæmpelsesmidler. Her er typisk tale om grovvareforretninger og firmaer, som 
bekæmper skadedyr for andre. Endvidere kontrolleres de forhandlere, som har meddelt 
Miljøstyrelsen, at de sælger giftige stoffer og produkter en gros. Det kan f.eks. være forhandlere, der 
sælger værktøj og lignende. 

Når Kemikalieinspektionen tilrettelægger tilsynsbesøg, bliver der blandt andet lagt vægt på, hvornår 
de pågældende virksomheder sidst er besøgt, og om der er – eller har været – sager om manglende 
overholdelse af reglerne. Også de firmaer, der har givet meddelelse til Kemikalieinspektionen om, at 
de ikke længere forhandler giftige eller meget giftige kemiske stoffer og produkter, får et besøg.  

Kemikalieinspektionen kontrollerer først og fremmest:  

• At der kun sælges lovlige bekæmpelsesmidler 
• At virksomheder, der sælger giftige kemiske stoffer og produkter en gros, har meddelt det til 

Kemikalieinspektionen 
• At virksomheder, der importerer eller sælger giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler, 

har tilladelse til det, og at bekæmpelsesmidlerne er godkendte i Danmark. 
• At giftige og meget giftige kemiske produkter opbevares lovligt. 
• At pligten til at bogføre salg af giftige og meget giftige kemiske produkter overholdes. 

I 2013 har Kemikalieinspektionen gennemført 73 tilsynsbesøg i forbindelse med 
handels/giftkontrollen. 

Tabel 1: Antal tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006 – 2013 

År/landsdel 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Fyn 1 24 3 0 0 22 2 3 

Jylland 46 53 30 26 48 66 68 58 

Sjælland 26 34 50 45 44 38 65 38 

I alt 73 111 83 71 92 126 135 99 

 

 
 
 
HÅNDHÆVELSE VED GIFTKONTROLLEN 
Kemikalieinspektionen giver vejledning om reglerne, hvis der under tilsynsbesøget konstateres 
mindre overtrædelser. Det kan være generelt om opbevaringsregler eller vejledning om at sætte en 
gifttrekant eller lås på døren. 
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Tabel 2: Vejledninger givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006-2013*) 

År/Landsdel 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fyn 1
Jylland 1 3 2 6 5 4 3
Sjælland 1 1 2 3 1 3
I alt 2 1 3 3 8 8 5 6

*)”vejledning” blev til og med Årsstatus 2008 registreret som ”mundtlige  indskærpelser”. 

 
Hvis Kemikalieinspektionen under tilsynsbesøget konstaterer grovere overtrædelser bliver der givet 
skriftlige indskærpelser eller påbud, i nogle tilfælde kan politianmeldelse komme på tale: 
 
Tabel 3: Skriftlige indskærpelser eller påbud givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol 2006-2013 

År/landsdel 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fyn 6 3 2
Jylland 5 31 3 7 9 9 8
Sjælland 7 3 1 2 8 4 3
I alt 12 37 6 4 9 19 13 11

 

 

Påbuddene blev givet på baggrund af ulovligt salg af biocidmidler, ulovligt salg af 
bekæmpelsesmidler og ulovlig opbevaring af bekæmpelsesmidler. 
 
 
Indberetninger 
 
Kemikalieinspektionen modtog i 2013 i alt 232 indberetninger om formodede overtrædelser af 
kemikalieloven og de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i kemikalieloven, samt af en 
række forordninger.  Af de 232 indberetninger kom en række af dem via Kemikalieinspektionens 
indberetningsskema på www.mst.dk. Der kom i alt 33 henvendelser ind via indberetningsskemaet, 
men en del af dem var ikke indberetninger til Kemikalieinspektionen, men mere generelle 
henvendelser; de blev enten besvaret med en vejledning eller videresendt til en anden enhed i 
Miljøstyrelsen; i nogle tilfælde blev de videreformidlet til en anden myndighed. 
 
Tabel 4: Antal indberetninger 2006-2013 

År
Antal 
indberetninger

2013 232
2012 305
2011 254
2010 150
2009 141
2008 126
2007 106
2006 109  

 
Siden 2010 er der kommet betydeligt flere indberetninger end tidligere. I 2012 var antallet oppe på 305 
indberetninger, men i 2013 faldt antallet af indberetninger til 232. I 2012 skyldtes det store antal indberetninger 
blandt andet, at EU Kommissionen havde fokus på anvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer i laboratorier, og 
et stort antal indberetninger om biocider, dels fra SKAT og dels afledt af Miljøstyrelsens øgede fokus på 
algemidler til tagrensning.  
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Tabel 5: Indberetninger fordelt på områder 2006-2013 
Bekendtgørelse / 
Antal pr.år

Kosmetik Klassificering og 
mærkning

Plante-
beskyttelses-
midler

Gifte Ozonlags-
nedbrydende 
stoffer

Biocider Andre I alt

2013 50 34 14 3 9 68 54 232
2012 37 31 12 6 33 122 64 305
2011 74 24 3 1 5 71 76 254
2010 32 11 24 25 19 39 150
2009 34 9 18 17 31 32 141
2008 45 16 5 2 31 27 126
2007 31 20 16 13 11 15 106
2006 27 18 20 31 9 105  

 
Indberetninger i kategorien ”Andre” varierer fra år til år. Ofte hænger indberetningerne sammen med 
en kampagne, eller det er konkurrenter, der indberetter hinanden.  I 2013 omfattede kategorien 
”Andre” blandt andet 20 indberetninger om overtrædelse af reglerne om det højst tilladte indhold af 
tungmetallerne nikkel, bly og cadmium, 7 indberetninger om industrielle drivhusgasser, 8 
indberetninger drejede sig om legetøj, resten drejede sig om forskellige andre forbrugerprodukter.  
 
Indberetningerne kom især fra andre statslige myndigheder, virksomheder, private, 
brancheforeninger og forbrugergrupper. 
 
Tabel 6: indberetninger 2007-2013, fordelt på indberettere 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Statslige myndigheder 
(DK) 83 131 122 55 51 58 44

Virksomheder 37 41 27 30 18 20 24

Kommuner 11 10 6 12 1 1 17

Private 34 40 28 33 53 10 13

Hospitaler 5 2 3 1 5 7 2

Brancheforeninger 4 8 5 5 6 11 1

Medier 0 0 0 1 1 0 2

Forbrugergrupper 9 11 54 5 2 5 0

Skoler og institutioner 0 0 0 0 0 0 1

Andre 49 62 9 8 4 14 2

I alt 232 305 254 150 141 126 106

Indberetter

 
 
Kategorien ”Andre” var forholdsvis stor i 2013, 8 indberetninger var fra 
udenlandske myndigheder, 18 indberetninger var afledt af RAPEX systemet, 14 
indberetninger var anonyme og 9 indberetninger stammede fra firmaer, som 
indberettede sig selv. De mange indberetninger afledt af RAPEX systemet er et 
udtryk for Kemikalieinspektionens øgede fokus på markedsovervågningen i 
forbindelse med RAPEX advarslerne fra EU Kommissionen. 
 
SAGER PÅ EGET INITIATIV 
 
29 sager blev oprettet på eget initiativ af Kemikalieinspektionen, det kan være på baggrund af en 
kampagne, en indberetning eller på baggrund af formodede overtrædelser fra Miljøstyrelsens 
forbrugerkortlægningsprojekter. 
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Tabel 7: antal sager på Miljøstyrelsens eget initiativ 2006-2013 

År Antal
2013 29
2012 27
2011 9
2010 7
2009 24
2008 42
2007 21
2006 30  

 
Af de 29 sager handlede 20 om biocidholdige produkter, 2 om bekæmpelsesmidler (pesticider), 6 om 
klassificering og mærkning og 1 om en spøg og skæmt artikel. 
 
Tabel 8: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2006-2013 

År Antal
2013 249
2012 202
2011 207
2010 163
2009 162
2008 164
2007 203
2006 101  

 
I 2013 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 249 sager, der startede i 2013 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 9: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2013, fordelt på afslutningsform. 
Afslutningsform/ område Ingen overtrædelse Vejledning Indskærpelse/påbud Overdraget til 

anklagemyndigheden

Anden Afslutning I alt

Pesticider 3 1 5 1 10

Klassificering og mærkning 4 12 9 13 38
REACH 3 1 4

Kosmetik 18 15 9 16 58
Ozonlagsnedbrydende stoffer 2 9 4 15

Industrielle drivhusgasser 4 1 12 2 19

Biocider 9 19 31 3 17 79
Blyregler 1 4 5

Nikkel 2 1 1 2 6
Legetøj 4 1 3 8

Azofarvestoffer 1 1

Krom (VI) 1 2 3
Creosot i Jernbanesveller 0

Elektroniske produkter 1 1
Giftige produkter 2 2

I alt 52 49 79 9 60 249  
 
Afslutningsformen ”Anden afslutning” var forholdsvis stor i 2013. Begrebet ”Anden afslutning” 
dækker blandt andet over: at vi medtager indberetningen i en fremtidig kampagne; at produktet er 
udgået eller virksomheden lukket; at den ansvarlige selv lovliggør forholdet, f.eks. trækker produktet 
tilbage fra markedet, før Kemikalieinspektionen har grebet ind med indskærpelse eller påbud, eller at 
sagen er sendt videre til en anden myndighed. 
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Straffesager 
 
I 2013 anmeldte Kemikalieinspektionen 23 sager til politiet. 
 

• 12 sager om biocider 
• 4 sager om ozonlagsnedbrydende stoffer 
• 5 sager om bly i lystfiskeredskaber 
• 1 sag om drivhusgasser 
• 1 sag om tandblegeprodukter 

 
I 2013 blev 22 straffesager afsluttet.  
 
13 sager blev afsluttet med bødevedtagelse:  

• 4 sager der drejede sig om ulovlig import af bekæmpelsesmidler, i disse sager var der 1 bøde 
på 33.500 kr., 2 bøder på 25.000 kr. og 1 bøde på 10.000 kr..   

• 2 sager der drejede sig om bly i fiskeredskaber, bøden blev fastsat til 10.000 kr. i den ene sag 
og 5.000 kr. i den anden sag.  

• 1 sag der drejede sig om ulovlig anvendelse af biocid, bøden fastsat til 15.000.  
• 1 sag vedrørende gasning med fosforbrinte, bøde på 25.000 kr..  
• 1 sag om ulovlig omhældning, salg og levering af trærens, bøde på 25.000 kr.   
• 1 sag om HCB i fyrværkeri, bøde på 25.000 kr.   
• 1 sag der drejede sig om salg af softicemaskine med ozonlagsnedbrydende stoffer, bøde på 

10.000 kr.   
• 1 sag der drejede sig om forsøg på eksport af R-12 ozonlagsnedbrydende stoffer, bøde på 

33.000 kr.   
• 1 sag der drejede sig om ulovlig besiddelse af bekæmpelsesmiddel, bøde på 5.000 kr.  

 
2 sager blev afsluttet med dom:  

• 1 sag der drejede sig om ukorrekt klassificering og mærkning af produkter med ekstrem pH, 
bøde på 20.000 kr..  

• 1 sag om ulovlig import af insektmidler, bøde på 5.000 kr.. 
 
 7 sager blev afsluttet med at sagen blev frafaldet:  

• 1 sag om HCB i fyrværkeri, sagen blev frafaldet fordi firmaet var under konkurs.  
• 3 sager om ulovlig import af bekæmpelsesmidler, sagerne blev frafaldet på grund af 

bevisusikkerhed.  
• 1 sag om forsøg på salg af ulovlige bekæmpelsesmidler, sagen blev frafaldet på grund af 

bevisusikkerhed.  
• 1 sag om anvendelse af ikke godkendt algebekæmpelsesmiddel, sagen blev frafaldet på grund 

af bevisusikkerhed.  
• 1 sag om en falsk dispensation til at sælge kosmetik med ulovligt drivmiddel, sagen blev 

frafaldet, da efterforskningen blev standset efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2.  
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Tabel 10: Straffesager 2000-2013 
Afgjorte 
sager/år

Antal 
afgjorte 
sager

Frifindelser Advarsler Bøde 
mindre eller 
lig med 
5.000 kr.

Bøde større 
end 5.000 
kr. og 
mindre end 
50.000 kr.

Bøde større 
end eller lig 
med 50.000 
kr.

Fængsel Sag 
frafaldet

2013 22 3 12 7
2012 8 5 2 1
2011 7 6 1
2010 3 1 1 1
2009 13 1 6 5 1
2008 11 1 8 2
2007 62 22 31 9
2006 13 1 9 1 2
2005 19 1 1 12 5
2004 10 1 1 7 1
2003 11 2 8 1
2002 29 5 20 2 1
2001 15 1 1 9 1
2000 9 1 4 4

 
 
 
 
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 notifikation, hvis 
den er enig i landets vurdering af, at der er tale om et farligt produkt, som udgør en risiko. 
Notifikationerne sendes til samtlige medlemslande, der hver især har pligt til at melde tilbage til 
kommissionen, hvis produktet findes markedsført i medlemslandet. Medlemslandet skal så melde 
tilbage til EU’s produktsikkerhedsteam hvilke skridt man har taget i forhold til at fjerne produktet fra 
markedet. 
 
Advarslerne sendes i kraft af det såkaldte RAPEX system, Rapid Alert System. 
Danske myndigheder med ansvar for forbrugerprodukter, herunder Miljøstyrelsen, får derfor fra EU-
kommissionen advarsler og reaktioner fra andre medlemslande på advarsler mod farlige 
forbrugerprodukter og anden information om farlige forbrugerprodukter. En advarsel kan omhandle 
alt fra biler til lyskæder. Den enkelte myndighed skal så behandle de advarsler, der hører under 
myndighedens ressort. 
Notifikationerne kan findes på Kommissionens RAPEX hjemmeside der også indeholder et arkiv over 
tidligere udsendte notifikationer fra 2005-2013. 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm 
 
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. Kemikalieinspektionen søger også efter de forskellige notificerede produkter på 
internettet. 
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I 2013 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 487 notifikationer, en del flere end i 
2012 hvor Kemikalieinspektionen videreformidlede 412 notifikationer. 
 

• En stor del af advarslerne handlede om legetøj med ftalater eller legetøj, der var 
bakterieforurenet. 

• Kosmetiknotifikationerne handlede om produkter til blegning af huden, bakterieforurenet 
kosmetik og kosmetik indeholdende ulovlige stoffer. 

• De øvrige notifikationer handlede især om tatoveringsfarver, lim, smykker med cadmium 
eller nikkelfrigivelse, sko og lædervarer med krom (VI). 

 
Kemikalieinspektionen har lavet 8 tilbagemeldinger til Kommissionens RAPEX team om et produkt 
fundet på det danske marked eller fra danske firmaer: 
 

• RAPEX om ftalater i prinsessesko til børn 
• RAPEX om ftalater i farveblyanter 
• RAPEX om bakterieforurenet hårfarve 
• RAPEX om sko med Krom VI 
• RAPEX om læderjakke med Krom VI 
• RAPEX om tatoveringsfarve med azofarvestoffer 
• RAPEX om bly i legetøj 
• RAPEX om motorcykelhandsker med Krom VI 

 
 
Gifte 
 
Kemikalieinspektionen udsteder forskellige salgs- og brugertilladelser for giftige og meget giftige 
kemiske stoffer og produkter – herunder bekæmpelsesmidler. 
 
SALGSTILLADELSER 
Antallet af gældende tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler faldt en anelse i 2013, fra 111 i 
2012 til 102 i 2013. Når man får en salgstilladelse gælder den i to år.  
 
Tabel 11: Gældende tilladelser 2005-2013 

År/Antal tilladelser 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Tilladelse til salg af meget giftige 
bekæmpelsesmidler 19 19 19 19 18 18 24 27 27
Tilladelse til salg af giftige 
bekæmpelsesmidler 77 86 85 85 94 83 98 86 86
Tilladelse til salg af gifte til ikke-
erhvervsmæssig brug 6 6 6 7 8 8 10 34 34
 
 
BRUGSTILLADELSER 
En tilladelse til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler er personlig og gælder for fem år, hvorefter 
den skal fornyes. Tidligere har man udstedt livsvarige gasningstilladelser til at bekæmpe muldvarpe 
og mosegrise, men nye regler, der trådte i kraft den 1. januar 2014, betyder, at nye tilladelser 
fremadrettet kun gælder i fem år. Der er fastsat en udløbsdato på alle de tidligere udstedte livsvarige 
gasningstilladelser til muldvarpe og mosegrise. De udstedes kun til personer, der har gennemført et 
særligt giftkursus.  
 
Tabel 12: Antal udstedte tilladelser til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler pr. år. 

Antal/år 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
701 566 358 366 575 717 485 508 592
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MEDDELELSER OM IMPORT ELLER SALG EN GROS 
Virksomheder, der importerer giftige stoffer eller produkter eller sælger sådanne produkter en gros, 
skal meddele det til Miljøstyrelsen, som efterfølgende kvitterer herfor. Meddelelsen er gældende i tre 
år. Styrelsens anerkendelse af meddelelsen er virksomhedens bevis for retten til at besidde giftige 
stoffer og produkter.  
 
Tabel 13: Antal gældende meddelelser pr. år. 

År Antal
2013 448
2012 433
2011 376
2010 373
2009 337
2008 285
2007 290
2006 338
2005 358  

 

Virksomheder, der anvender giftige stoffer eller produkter i deres produktion, skal meddele det til 
Arbejdstilsynet. En meddelelse er gældende i tre år, og Arbejdstilsynet fører tilsyn med 
virksomhedens anvendelse. Kemikalieinspektionen modtager meddelelserne til orientering. 
 
 
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, første 
gang januar 2012. Rapportering om resultaterne af den officielle kontrol og andre 
håndhævelsesforanstaltninger, der er blevet gennemført. 
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 689/2008/EF om eksport og import af farlige kemikalier, 
Art. 9 og 21: Årlig afrapportering om håndhævelsen. 
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2037/2000/EF  om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art. 
4 og 20: Årlig afrapportering om tilsyn. 
 
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). 
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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, hvert 4. år. 
 
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 direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter, Art. 18 og 24: Afrapportering hvert 3. år om overvågningen af biocidholdige 
produkter. 
 
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.  
  


