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Fokusområder 2011 
 
REACH-FORUM 
Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter under REACH, 
kaldet FORUM, har afholdt 2 møder i 2011. I FORUM regi er der nedsat en række arbejdsgrupper, 
og Kemikalieinspektionen deltager i 4 af arbejdsgrupperne: 

• Arbejdsgruppen om udarbejdelse af et elektronisk informationsudvekslingssystem mellem 
landenes kontrolmyndigheder  

• Arbejdsgruppen om implementering af RIPE - REACH håndhævelsesdatabasen 
• Arbejdsgruppen om samarbejde, koordinering og kommunikation mellem 

Kemikalieagenturet (ECHA), de nationale tilsynsmyndigheder og medlemslandene – 
INTERLINKS.   

• Arbejdsgruppen der står for udarbejdelse af en procedure for planlægning, styring, 
afrapportering og evaluering af fælles FORUM tilsynsprojekter.  

På det europæiske kemikalieagentur ECHA’s hjemmeside www.echa.europa.eu afrapporteres 
FORUM’s resultater. 
 
KONTROL MED ULOVLIGE SPRØJTEMIDLER. 
Kemikalieinspektionen har i 2011 gennemført løbende kontrol med, at kemikalielovens 
bestemmelser om forbud mod import af ikke godkendte pesticider bliver overholdt. I 2010 blev der 
etableret et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, SKAT og NaturErhvervstyrelsen om kontrollen; det 
tætte samarbejde mellem disse myndigheder fortsatte i 2011 og fortsætter i 2012. Samarbejdet 
udmøntes i tilsyn ved grænserne og tilsynsbesøg hos virksomheder og brugere over hele landet.  
I 2011 foretog Miljøstyrelsen og SKAT kontrol af transporter ved udvalgte grænseovergange, samt 
uvarslede besøg hos et stort antal importører, forhandlere og lagerhoteller; udover gennemgang af 
lagre blev der udtaget prøver til analyse/kontrol af aktivstoffer i udvalgte produkter. 
Desuden blev der gennemført besøg hos et stort antal brugere. NaturErhvervstyrelsen foretog tilsyn 
hos 629 landbrug, hvor sprøjtejournaler og pesticidoplag blev kontrolleret, mens Miljøstyrelsen 
foretog uanmeldte besøg hos ca. 40 golfklubber og maskinstationer, som havde oplag af pesticider. 

http://www.echa.europa.eu/


   

Endelig blev der foretaget en nærmere gennemgang af udvalgte skatteregnskaber, hvor der optrådte 
fradrag for indkøb af pesticider. Kontrollen blev foretaget med særlig opmærksomhed på fakturaer 
fra visse udenlandske leverandører. 
 
KRÆMMERMARKEDER OG FESTIVALER 
Kontrol i Øjenhøjde kampagnen fra 2010 fortsatte i 2011 hvor Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 
havde fokus på kræmmermarkeder og festivaler. I den forbindelse har Kemikalieinspektionen besøgt 
Korskro Hestemarked, Roskilde Festivalen, Skanderborg Festivalen og Mørkøv Heste- og 
Kræmmermarked.  
Der var særlig fokus på boder der solgte smykker og air brush tatoveringer. Der blev i alt besøgt 51 
boder, 233 smykker blev kontrolleret for frigivelse af nikkel og indhold af bly og 7 air brush farver 
blev kontrolleret for ulovlige indholdsstoffer.  
Samlet set indeholdt 12 % af de kontrollerede smykker for meget bly og 3 % af smykkerne frigav 
for meget nikkel.  
 

Kemikalieinspektionen har lanceret www.kemikalieinspektionen.dk – starthjælp til virksomheder 
om overholdelse af kemikalieloven, idet erfaring viser, at det ofte er mangel på viden om reglerne og 
redskaber til selv at kontroller de varer, man handler med (egenkontrol), der fører til ulovligt salg. 

 
OFFSHORE OLIE- OG GASINDVINDING 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen fører miljøtilsyn med offshore olie- og 
gasindvinding. Kemikalieinspektionens tilsynsfrekvens er tilrettelagt, så det tilstræbes at hver faste 
offshoreinstallation med udledning får tilsynsbesøg minimum hvert tredje år. 
Derudover fører Kemikalieinspektionen miljøtilsyn med mobile borerigge der anvendes til boring af 
efterforskningsbrønde og nye eller længere indvindingsbrønde samt brønd-service på eksisterende 
olie- og gasbrønde.   
I 2011 blev der gennemført i alt syv tilsyn, og som ny praksis gennemførte Miljøstyrelsen både 
varslede og uvarslede tilsyn.  Tilsynsrapporter offentliggøres løbende på Miljøstyrelsens 
hjemmeside.  
 
Danish Operators havde i 2011 tre offshoreoperatører der indvinder olie og gas fra faste 
offshoreinstallationer i Nordsøen; DONG E&P, Mærsk Olie og Gas AS og HESS Denmark. En del 
af Miljøstyrelsens tilsyn sker ved stikprøvekontrol af operatørernes egenkontrolprocedurer, der er 
etableret for at sikre, at krav i Miljøstyrelsens tilladelser overholdes. 
De tre operatører har alle valgt at indføre et certificeret miljøledelsessystem. Der skal gennemføres 
audit af alle kravelementer i miljøledelsessystemet ved ekstern verifikator indenfor en treårig 
periode for at opretholde certificeringen. Dette sker gennem enten hel- eller halvårlige del-audits.  
 
Som supplement har Miljøstyrelsen stillet krav om minimum årlig verifikation af 
offshorelaboratorier og offshore procedurer for olie-i-vand analyser ved verifikator godkendt af 
Miljøstyrelsen.   
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VIRKSOMHEDERS FOKUS PÅ ULOVLIGE STOFFER I TEKSTILER 
Hen over sommeren 2011 kom der fokus på virksomhedernes ansvar for at meddele Miljøstyrelsen 
hvis de bliver opmærksomme på at virksomheden har solgt ulovlige produkter.  
Den danske presse bragte historier om at tøjfirmaer havde trukket produkter tilbage fra markedet på 
grund af ulovlige kemiske stoffer uden at informere myndighederne. Ifølge produktsikkerhedsloven 
skal virksomhederne kontakte Miljøstyrelsen hvis de finder ulovlige stoffer i deres varer. Hvis 
varerne ud over at være ulovlige også udgør en alvorlig risiko for forbrugerne skal firmaerne 
desuden tilbagekalde varerne fra forbrugerne via annoncering eller anden kontakt til køberne.  
Advarslerne om varer med særlig risiko distribueres via et internationalt varslingssystem i EU: 
RAPEX, der gør øvrige medlemslande opmærksomme på, at der er fundet for eksempel 
kræftfremkaldende stoffer i tøj på det europæiske marked. 
Den øgede opmærksomhed på farlige stoffer i tekstiler har ført til at virksomhederne fokuserer mere 
på deres egenkontrol og at de er blevet mere opmærksomme på kravet om at underrette 
myndighederne.  
 
RISIKOVURDERING AF KEMIKALIEINSPEKTIONENS TILSYNSOMRÅDER 
Kemikalieinspektionen fører kontrol med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og de 
regler, der er knyttet til denne lovgivning i alt ca. 57 bekendtgørelser, forordninger og cirkulærer. 
Det er politisk besluttet, at kontrolniveauet for de gældende regler skal fastlægges på baggrund af en 
risikoanalyse. Derfor har Kemikalieinspektionen sammen med Cowi A/S udviklet en metode til 
risikoanalyse af Kemikalieinspektionens tilsynsområder. Ifølge metoden skal Kemikalieinspektionen 
kontrollere hvor risikoen for overtrædelser er størst, 
og hvor der er en særlig risiko for uønsket miljø- og sundhedsmæssig påvirkning. Nye regler skal 
risikovurderes inden for et år og alle gældende regler risikovurderes inden for 10 år. 
Risikoanalysen skal kunne anvendes af inspektionens medarbejdere og formålet er at optimere og 
målrette håndhævelsen af kemikalielovgivningen og anden tilknyttet lovgivning til gavn for både 
virksomheder, myndighed og forbrugere og derved bidrage til at skabe tryghed i befolkningen med 
hensyn til miljø og sundhed ved anvendelsen af kemikalier i hverdagen. 

 
NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER 
Kemikalieinspektionen har i 2011 offentliggjort 10 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.  

• Svindlersag med sprøjtegifte afdækket 
• Gode smykker på Danmarks Smukkeste Festival - omtale af Kemikalieinspektionens 

deltagelse på Skanderborg Festivalen 
• Mobiltelefonforhandler får bøde – om en mobiltelefonforhandler der fik en bøde fordi han 

nægtede at udlevere en prøve til inspektionen. 
• Landmand politianmeldt for import af ulovlige sprøjtemidler  
• Miljøstyrelsen beslaglægger ulovligt parti Freon 
• Miljøstyrelsen nedlægger salgsforbud mod sko med svampemiddel (DMF) 
• Miljøstyrelsen politianmelder importører af fiskegrej. 
• Kontrol af tøj 
• Azofarvestoffer i børnetøj 
• Ingen farlige metaller i fastelavnssminke 
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Miljøstyrelsen har i 2011 udsendt 3 pressemeddelelser på www.mst.dk, om Kemikalieinspektionens 
arbejde: 

• Miljøstyrelsen finder ulovligt fyrværkeri 
• Miljøstyrelsen politianmelder importører af sundhedsfarlige cykellime 
• Ulovligt bly fundet i legetøj 

 
Miljøministeriet har i 2011 udsendt 6 pressemeddelelser på www.min.dk/nyheder hvor 
Kemikalieinspektionens arbejde er omtalt: 

• Danmarkshistoriens største svindlersag med sprøjtemidler afdækket 
• Der skal være styr på tøjet 
• Miljøstyrelsen anmelder golfklubber for at bruge ulovlige sprøjtemidler 
• Landmand politianmeldt for import af ulovlige sprøjtemidler 
• Miljøstyrelsen nedlægger salgsforbud mod sko med svampemiddel 
• Miljøstyrelsen politianmelder importører af fiskegrej 
 

 
Kampagner 2011 
 
Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede tilsyn på afgrænsede områder. Områderne 
skifter fra år til år og besluttes på grundlag af risikoanalysen. Kampagnerne gennemføres på de 
områder, der prioriteres højest i de pågældende år. Kampagner kan f.eks. omfatte regler i en 
bekendtgørelse, en produktgruppe, en branche eller et geografisk område. 
 
Kemikalieinspektionen har i 2011 igangsat 16 kampagner: 
 

• Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 
• Ulovlig import af pesticider 
• Pesticider på golfbaner 
• HCB i fyrværkeri 
• REACH Forum projekt 
• TBT-holdig bundmaling 
• Biocidprodukter i Produktregisteret 
• Biocidprodukter i detailhandelen 
• Cykel- og hobbylim 
• Kræmmermarkeder og festivaler 
• Kosmetik i etniske butikker 
• Børnekosmetik 
• Azofarvestoffer i tekstiler 
• Børnesikrede lukninger 
• Offshore tilsyn 
• Bly i lystfiskeredskaber 

 
Følgende kampagner blev afsluttet og afrapporteret i 2011: 
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• Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler  
• DMF i sko 
• Legetøj og RoHS 
• VOC mærkning 
• Ulovlig import af pesticider 
• Pesticider på golfbaner 
• HCB i fyrværkeri 
• TBT-holdig bundmaling 
• Cykel- og hobbylim 
• Kræmmermarkeder 
• Børnekosmetik 
• Azofarvestoffer i tekstiler 
• Offshore 
 
 
De afrapporterede kampagner er omtalt enten på http://mst.dk/Nyheder/ eller på 
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. 
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I 2011 har Kemikalieinspektionen gennemført 83 tilsynsbesøg i forbindelse med 
handels/giftkontrollen. 
 
Tabel 1: Antal tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006-2011 
År/landsdel 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fyn 3 0 0 22 2 3
Jylland 30 26 48 66 68 58
Sjælland 50 45 44 38 65 38
I alt 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/lås på døren. 
 
Tabel 2: Vejledninger givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006-2011*) 
År/Landsdel 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fyn   - -   -  -  -  - 
Jylland  3 2 6 5 4 3
Sjælland  - 1 2 3 1 3
I alt  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, påbud eller forbud. 
 
Tabel 3: Skriftlige indskærpelser, påbud og forbud givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, 
geografisk fordeling 2006-2011 
År/Landsdel 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fyn  3     2     
Jylland  - 3 7 9 9 8
Sjælland  3 1 2 8 4 3
I alt  6 4 9 19 13 11
 
Påbuddene blev givet på baggrund af ulovligt salg af giftige bekæmpelsesmidler og ulovlig 
opbevaring af giftige bekæmpelsesmidler.   
 
Indberetninger 
 
Kemikalieinspektionen modtog i 2011 i alt 254 indberetninger om formodede overtrædelser af 
kemikalieloven og de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i kemikalieloven, samt en række 
forordninger. Af de 254 indberetninger kom en række af dem via Kemikalieinspektionens 
indberetningsskema på www.mst.dk. Der kom i alt 34 henvendelser ind via indberetningsskemaet, 
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men en del af dem var ikke indberetninger til Kemikalieinspektionen, men mere generelle 
henvendelser. De blev videreformidlet til rette myndighed. 
Antallet af indberetninger i år er betydeligt højere end sidste år. I 2010 fik vi 150 indberetninger. 
Der er overvejende to grunde til dette: for det første har Miljøstyrelsen modtaget mange 
indberetninger om rottegifte fra NaturErhvervstyrelsen; for det andet har der været en del fokus på 
kemi i kosmetik og det har foranlediget at antallet af kosmetikindberetninger fra 
forbrugerorganisationer voksede voldsomt sidste år. 
 
Sagsbehandlingen har primært bestået af indhentning og gennemgang af dokumentation for de 
indberettede produkter, i nogle få tilfælde har en indberetning resulteret i tilsynsbesøg. 
 
Tabel 4: Antal indberetninger 2006-2011 

År  
Antal 
Indberetninger 

2011 254 
2010 150 
2009 141 
2008 126 
2007 106 
2006 109 

 
Antallet af indberetninger er vokset støt siden 2007. I 2011 er der dog kommet væsentlig flere 
indberetninger end normalt. 
 
 
Tabel 5. Indberetninger fordelt på områder 2006-2011 
Bekendtgørelse/Antal 
pr. år 

Kosmetik Klassificering 
og mærkning 

Plante-
beskyttelses-
midler 

Gifte Ozonlags-
nedbrydende 
stoffer 

Biocider* Andre I 
alt 

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

*Ikke opgjort særskilt før 2009 
 
Indberetninger i kategorien ”Andre” varierer fra år til år. I 2011 omfatter kategorien bl.a. cadmium i 
handelsgødning, azofarvestoffer i tekstiler, VOC, nikkel, bly, PAH i dæk, PAH i tatoveringsfarver, 
PFOS i smykker, bundmaling, legetøj og industrielle drivhusgasser. 
 
Indberetningerne kom især fra andre statslige myndigheder, forbrugergrupper, virksomheder og 
private. 
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Tabel 6: indberetninger 2007-2011, fordelt på indberettere 
2011 2010 2009 2008 2007 

Indberetter Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Statslige 
myndigheder (DK) 122 48,03 55 37 51 36 58 46 44 41,5 
Virksomheder 27 10,62 30 20 18 13 20 16 24 22,6 
Kommuner 6 2,36 12 8 1 0,7 1 0,8 17 16 
Private 28 11,02 33 22 53 38 10 8 13 12,2 
Hospitaler 3 1,18 1 0,6 5 3,5 7 5,5 2 1,8 
Brancheforeninger 5 1,96 5 3,3 6 4,2 11 8,7 1 0,9 
Medier     1 0,6 1 0,7     2 1,8 
Forbrugergrupper 54 21,25 5 3,3 2 1,4 5 4     

Skoler og 
Institutioner                 1 0,9 
Andre* 9 3,54 8 5,3 4 2,8 14 11 2 1,8 
I alt 254   150   141   126   106   

*Kan f.eks. være et firma der har indberettet sig selv eller en anonym. 
 
 
 
SAGER PÅ EGET INITIATIV 
9 sager blev oprettet på eget initiativ af Kemikalieinspektionen eller på baggrund af formodede 
overtrædelser fra Miljøstyrelsens forbrugerkortlægningsprojekter. 
 
Tabel 7: antal sager på Miljøstyrelsens eget initiativ 2006-2011 

År Antal 
2011 9 
2010 7 
2009 24 
2008 42 
2007 21 
2006 30 
2005 28 

 
Af de 9 sager handlede de 6 om kosmetik, 1 handlede om azofarver i tekstiler, 1 handlede om 
industrielle drivhusgasser og 1 handlede om ozonlagsnedbrydende stoffer. 
 
Tabel 8: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2006-2011. 
År Antal 

2011 207 
2010 163 
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2009 162 
2008 164 
2007 203 
2006 101 

 
I 2011 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 207 sager, der startede i 2011 eller tidligere – som 
indberetninger eller som sager taget op på eget initiativ. I løben af en sags behandling kan der i 
nogle tilfælde gives f.eks. både et påbud og en anmeldelse til politiet. Eller f.eks. først en vejledning 
og dernæst et påbud. I tabellen nedenfor er sagerne opgjort efter den strengeste afslutningsform. 
 
Tabel 9: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2011, fordelt på afslutningsform. 
Afslutningsform/ 

Område 

Ingen 
overtrædelse 

Vejledning Indskærpelse, 
påbud 

Overdraget til 
anklagemyndig-
heden* 

Anden 
afslutning**

I 
alt 

Pesticider 1 1   1 1 4

Klassificering og 
mærkning 6 3 5   1 15
Kosmetik 17 23 18 1 11 70

Ozonlagsnedbrydende 
stoffer    1     1

Industrielle 
drivhusgasser    1   1 2
Biocider   27 21 2 1 51
Blyregler   2       2
Nikkel 1 2 1   2 6
Legetøj        3 3

Azofarvestoffer   2 2     4

Ftalater i 
småbørnsudstyr 1 1       2

Cadmium i 
handelsgødning 34  5     39
Creosot i         1 1
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jernbanesveller 

Arsen i elmaster    1    1

PAH i dæk 2        2

Chrom (VI)    1     1

Vaske og 
rengøringsmidler 1       1

Giftige produkter 1      1 2
I alt 63 61 55 4 21 207
*Disse og andre sager overdraget til anklagemyndigheden er beskrevet nærmere i afsnittet ”Straffesager” nedenfor. 
**Kan f.eks. være ophør med salg, henvist til anden myndighed eller bagatelagtig overtrædelse. 
 
 
Straffesager 
 
I 2011 anmeldte Kemikalieinspektionen 17 sager til strafferetlig forfølgelse. 
 

• 4 sager om ulovlig import af pesticider 
• 3 sager om ulovlig import af biocider 
• 1 sag om et pesticid der ikke overholdt godkendelsen 
• 1 sag om ulovlig besiddelse af pesticider 
• 4 sager om ozonlagsnedbrydende stoffer 
• 2 sager om bly i fiskeredskaber 
• 1 sag om industrielle drivhusgasser 
• 1 sag om ulovlig anvendelse af biocid 

 
Herudover afgav Kemikalieinspektionen udtalelse til politiet i 3 sager.  Af de 3 sager handlede 2 om 
opbevaring af kemiske stoffer og produkter og 1 om mulig overtrædelse af miljølovgivningen. 
 

I 2011 blev 7 sager afsluttet. 6 sager blev afsluttet med bødevedtagelse: En sag der drejede sig om 
salg af et pesticid der ikke overholdt betingelserne i godkendelsen, bøden blev fastsat til 10.000 kr. 
En sag der drejede sig om ulovlig besiddelse af pesticider, bøden blev fastsat til 8.000 kr. 2 sager der 
drejede sig om overtrædelse af Blybekendtgørelsen, bøderne blev fastsat til 15.000 kr. En sag der 
drejede sig om ulovlig brug af et biocid på en mark, bøden blev fastsat til 10.000 kr.. En sag der 
drejede sig om ulovligt fyrværkeri, bøden blev fastsat til 10.000 kr. I forhold til den syvende sag 
besluttede Kemikalieinspektionen ikke at foretage sig yderligere og sagen blev frafaldet. Nogle dele 
vedrørte dog overtrædelse af affaldslovgivningen, hvorfor Miljøstyrelsens enhed Jord & Affald 
videreførte denne del af sagen. 
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Tabel 10: Straffesager 2011-2000 
Afgjorte 
sager/år 

Antal 
afgjorte 
sager 

Frifindelser Advarsler Bøde 
mindre 
eller lig 
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

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       

*Også overtrædelser af regler i straffeloven. 
**Også overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven. 
 
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 give 
meddelelse 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 dagligt tilsendt mellem 15-80 mails med 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 2005-2011. På hjemmesiden publiceres også en årsrapport 
om advarslerne, RAPEX årsrapporten for 2011 udkommer i april 2012 på RAPEX hjemmesiden: 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
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De advarsler, der handler om farlige kemiske egenskaber ved legetøj, kosmetik 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. Enkelte notifikationer sendes direkte til 
kredse af forhandlere, som Kemikalieinspektionen har fået kendskab til gennem specifikt tilsyn på et 
produktområde. 
 
I de senere år har antallet af notifikationer stabiliseret sig på omkring 350 om året efter den seneste 
udvidelse af EU. Men det er alligevel forholdsvis sjældent at de notificerede produkter findes i 
Danmark. Hvis de bliver fundet, vælger Kemikalieinspektionen i de fleste tilfælde at advare 
forbrugerne via en pressemeddelelse. Firmaerne opfordres til at trække produktet tilbage, hvad 
firmaerne normalt gør straks uden yderligere indgriben fra Kemikalieinspektionen, men 
Kemikalieinspektionen kan vælge at udstede et salgsforbud, hvis dette ikke sker. 
 
I 2011 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 350 notifikationer, lidt færre end i 
2010 hvor Kemikalieinspektionen videreformidlede 391 RAPEX’er. Det svarer til ca. seks om ugen. 
 

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

• Kosmetiknotifikationerne handlede om produkter til blegning af huden, hårprodukter med 
formaldehyd og kosmetik indeholdende allergifremmende stoffer.  

• De øvrige notifikationer handlede især om azofarvestoffer i tøj, cykellim med toluen og 
benzen, smykker med nikkel og sko med Krom (VI). 

 
Kemikalieinspektionen har i 2011 fundet følgende farlige produkter, som er videreformidlet i 
RAPEX-systemet til de øvrige medlemslandes myndigheder: 
 
1 sko med dimethylfumarat (DMF) 
1 børnecardigan med azofarvestoffer 
1 børnejakke med azofarvestoffer 
1 børne sweatshirt med azofarvestoffer 
1 læderskjorte med Krom (VI) 
3 tasker med azofarvestoffer 
2 bluser med azofarvestoffer 
1 blazer med azofarvestoffer 
1 tørklæde med azofarvestoffer 
3 cykellime med benzen og toluen 
13 tatoveringsfarver med kræftfremkaldende stoffer 
 
Kemikalieinspektionen har lavet 1 tilbagemelding til Kommissionens RAPEX team om et produkt 
fundet på det danske marked eller fra danske firmaer: 
 

• RAPEX om benzen og toluen i røgelsespinde.  
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Gifte 
 
GIFTTILLADELSER OG GIFTMEDDELELSER 
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 lå i 2011 på linje med antallet 
de foregående år. Når man får en salgstilladelse gælder den i to år. 
 
Tabel 11: Gældende tilladelser 2005-2011 
År/antal tilladelser 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Tilladelse til salg af meget giftige 
bekæmpelsesmidler 19 19 18 18 24 27 27
Tilladelse til salg af giftige 
bekæmpelsesmidler 85 85 94 83 98 86 86
Tilladelse til salg af gifte til ikke-
erhvervsmæssig brug 6 7 8 8 10 34 34
 
 
BRUGSTILLADELSER 
En tilladelse til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler er personlig og livsvarig. Den udstedes 
kun til personer, der har gennemført et særligt giftkursus. Tilladelser udstedes til bekæmpelse af 
muldvarpe og mosegrise. 
 
Tabel 12: Antal udstedte tilladelser til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler pr. år 
Antal/År 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
  358 366 575 717 485 508 592 
 
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 

2011 376 
2010 373 
2009 337 
2008 285 
2007 290 
2006 338 
2005 358 
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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 det løbende 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. 
 
Forordning (EF) 1272/2008 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. 
 
Forordning (EF) 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Art. 9 og 21: Årlig 
afrapportering om håndhævelsen. 
 
Forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art. 4 og 20: Årlig 
afrapportering om tilsyn. 
 
Forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om REACH, Art. 117: Hvert 5. år 
afrapporteres om funktionen af REACH, herunder med hensyn til vurderinger og håndhævelse. 
 
Forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse af varer, Art. 12: Årlig afrapportering om 
anvendelsen af forordningen, herunder om antallet af skriftlige meddelelser og afgørelser 
(Afrapporteres via Erhvervsstyrelsen). 
 
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP), Art. 12: Hvert 3. år 
afrapporteres om anvendelsen af forordningen, herunder oplysninger om overtrædelser og 
sanktioner. 
 
Forordning (EF) 765/2008 om markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter: 
resultaterne af markedsovervågningen meddeles til de andre medlemsstater, til Kommissionen og til 
offentligheden, hvert 4. år. 
 
Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed: Årlig rapport om anvendelse af 
direktivet, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner. Afrapporteres via 
Sikkerhedsstyrelsen.  
 
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. 
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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. 
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