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Fokusområder 2010  
 
 
KEMIKALIEHANDLINGSPLANEN  
I 2010 har Kemikalieinspektionen i medfør af Kemikaliehandlingsplanen igangsat 11 tilsyns-
kampagner. 3 tilsynskampagner omfattede kontrol med REACH: registrering af læsket kalk, 
nikkelfrigivelse fra hårspænder og anvendelse af organiske tinforbindelser i bundmaling.  
Der er i 2010 gennemført 516 kontrolanalyser på indholdsstoffer i produkter.  
Kemikalieinspektionen har i 2010 fået færdigudviklet en metode og et værktøj til risikoanalyse af 
Kemikalieinspektionens tilsynsområder.  
 
REACH 
Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter under REACH 
kaldet FORUM afholdt 2 møder i 2010. I FORUM regi er der nedsat en række arbejdsgrupper. 
Kemikalieinspektionen deltager i arbejdsgrupperne om udarbejdelse af et informationsudvekslings-
system mellem landenes kontrolmyndigheder og om udarbejdelse af en procedure for samarbejdet 
mellem kemikalieagenturet (ECHA) og medlemslandene I 2010 afsluttedes desuden det første 
fælles EU tilsynsprojekt om kontrol med præregistreringen af REACH. På det europæiske 
kemikalieagentur ECHA’s hjemmeside www.echa.europa.eu afrapporteres FORUM's resultater. 
 
SKÆRPET KONTROL MED ULOVLIGE SPRØJTEMIDLER 
Kemikalieinspektionen har i 2010 gennemført løbende kontrol med, at kemikalielovens 
bestemmelser om forbud mod import af ikke godkendte pesticider bliver overholdt. 
Der blev i 2010 etableret et nærmere samarbejde mellem Miljøstyrelsen, SKAT og 
Plantedirektoratet om kontrollen og det tætte samarbejde mellem disse myndigheder forsætter i 
2011. Samarbejdet udmøntes i tilsyn ved grænserne og tilsynsbesøg hos virksomheder og brugere 
over hele landet.   
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KONTROL I ØJENHØJDE 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen har i år haft fokus på kræmmermarkeder, livsstilsmesser og 
festivaler. I den forbindelse har Kemikalieinspektionen besøgt Roskilde Festivalen, Vestegnens 
kræmmermarked og Feminas livsstilsmesse.  
Der var fokus på boder, der solgte smykker, campingudstyr, hennatatoveringer, kosmetik, samt 
kemiske varer med faresymboler. Der blev besøgt 47 boder og 216 produkter blev undersøgt, 
primært for overholdelse af bly-, nikkel- og kosmetikreglerne. Enkelte produkter blev også 
undersøgt for overholdelse af klassificerings- og mærkningsreglerne. 
 
Kemikalieinspektionen har desuden lanceret www.kemikalieinspektionen.dk – starthjælp til 
virksomheder om overholdelse af kemikalieloven. 
 
MINISTERDELTAGELSE I TILSYN 
Miljøministeren har to gange i årets løb deltaget i Kemikalieinspektionens tilsyn. Ministeren deltog i 
tilsynet med bl.a. smykker på Roskilde Festivalen og ved udtagning af prøver af hårfarver i 
Magasin.  
 
NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER 
Kemikalieinspektionen har i 2010 offentliggjort 11 nyheder på www.mst.dk om Kemikalie-
inspektionens aktiviteter indenfor sine tilsynsområder kemikalier, biocider og pesticider. Nyhederne 
handler om resultater fra kampagner og fund af ulovlige produkter. Der er også nyheder om 
Kemikalieinspektionens deltagelse på Roskilde festivalen, på Feminas Livsstilsmesse og på 
Kulturnatten.   
Miljøstyrelsen har i 2010 udsendt 7 pressemeddelelser på www.mst.dk , Miljøstyrelsen - 
Pressemeddelelser om Kemikalieinspektionens arbejde:  
 

• Fjernelse af ulovlige smykker pga. indhold af bly 
• Advarsel mod nanospray 
• Mobiltelefoner fri for nikkel 
• Advarsel mod fiskenet med blylod 
• Kemikalieinspektionen på Roskilde Festival 
• Tatoveringsbod lukket efter kontrol på Roskilde Festival 
• Tre fyrværkeriimportører meldt til politiet. 

 
Miljøministeriet har i 2010 udsendt 2 pressemeddelelser på www.mim.dk/Nyheder hvor 
Kemikalieinspektionens arbejde er omtalt – en om kontrol med sprøjtemidler i golfklubber og en om 
kemikaliehandlingsplanen.  
 
 
Kampagner 2010 
 
 
Kemikalieinspektionens kampagner er tidsbegrænsede tilsyn på afgrænsede områder. Områderne 
skifter fra år til år. Kampagnerne gennemføres på de områder, der prioriteres højest i det 
pågældende år. Kampagner kan f.eks. omfatte regler i en bekendtgørelse, en produktgruppe, en 
branche eller et geografisk område.  
 
Kemikalieinspektionen har i 2010 igangsat 13 kampagner: 
 

• Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler:  
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• Ulovlig import af pesticider  
• Dimethylfumarat  i sko 
• Hexachlorbenzen i fyrværkeri  
• Kontrol hos producenter af kemiske stoffer (REACH klassificering og mærkning) 
• Lystsejleres køb/brug af ulovlig bundmaling   
• Bly i fiskeredskaber   
• RoHS Enforcement projekt om legetøj 
• Hårfarver 
• Nikkelfrigivelse fra hårspænder 
• HFC´er og HCFC´er i køleanlæg 
• VOC i maling og autolakker   
• Kræmmermarkeder 

 
Følgende kampagner blev afsluttet og afrapporteret i 2010 
 

• Bly i smykker  
• REACH Præregistrering 
• Nikkelfrigivelse fra mobiltelefoner 
• Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 
• Hexachlorbenzen i fyrværkeri 
• Kontrol hos producenter af kemiske stoffer (REACH og klassificering og mærkning) 
• Lystsejleres køb/brug af ulovlig bundmaling 
• Nikkelfrigivelse fra hårspænder 
• HFC’er og HCFC’er i køleanlæg 
• Kræmmermarkeder 

 
 
De afrapporterede kampagner er omtalt enten på http://www.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 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. 
 
Kemikalieinspektionens kontrollerer først og fremmest: 
 

• At der kun sælges lovlige bekæmpelsesmidler 
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• 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 2010 har Kemikalieinspektionen gennemført 71 besøg i forbindelse med handels/giftkontrollen.  
 
Tabel 1: Antal tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling 2006-2010 
År/landsdel 2010 2009 2008 2007 2006 
Fyn 0 0 22 2 3 
Jylland 26 48 66 68 58 
Sjælland 45 44 38 65 38 
I alt 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 
2006-2010*) 
År/landsdel 2010 2009 2008 2007 2006 
Fyn - - - - - 
Jylland 2 6 5 4 3 
Sjælland 1 2 3 1 3 
I alt 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 2006-2010 
År/landsdel 2010 2009 2008 2007 2006 
Fyn - - 2 - - 
Jylland 3 7 9 9 8 
Sjælland 1 2 8 4 3 
I alt 4 9 19 13 11 
 
 
Påbuddene blev givet på baggrund af ulovligt salg af giftige bekæmpelsesmidler og ulovlig 
opbevaring af giftige bekæmpelsesmidler. 
Under en ransagning i samarbejde med SKAT og politi blev det konstateret at et firma 
opbevarer/sælger giftige bekæmpelsesmidler ulovligt.  
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Indberetninger  
 
 
Kemikalieinspektionen modtog i 2010 i alt 150 indberetninger om formodede overtrædelser af 
kemikalieloven og de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i kemikalieloven, samt en 
række forordninger. Af de 150 indberetninger kom en række af dem via Kemikalieinspektionens 
indberetningsskema på www.mst.dk. Der kom i alt 48 henvendelser ind via indberetningsskemaet, 
men en del af dem var ikke indberetninger til Kemikalieinspektionen, men mere generelle 
henvendelser. De blev videreformidlet til rette myndighed.  
 
Sagsbehandlingen har primært bestået af indhentning og gennemgang af dokumentation for de 
indberettede produkter, i nogle tilfælde tilsynsbesøg. 
 
Tabel 4: Antal indberetninger 2006-2010 
År Antal indberetninger 
2010 150 
2009 141 
2008 126 
2007 106 
2006 109 
 
Antallet er normalt godt 100 indberetninger pr. år. Der er dermed kommet væsentlig flere 
indberetninger end normalt, når man ser bort fra 2009, hvor Kemikalieinspektionen bad forbrugere 
indberette om muligt indhold af DMF i cowboybukser, og hvor Kemikalieinspektionen som følge 
heraf modtog en række indberetninger om dette.  
 
Mange af indberetningerne i 2010 var affødt af kampagner i 2010.    
 
Tabel 5: Indberetninger fordelt på områder 2006-2010 
Bekendtgørelse/ 
Antal pr. år 

Kosme-
tik 

Klassifi- 
cering og 
mærkning

Plantebe-
skyttelses-
midler 

Gifte Ozonlags- 
nedbrydende 
stoffer 

Biocider* Andre I 
alt 

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 - 9 109
* Ikke opgjort særskilt før 2009 
 
   
Indberetningerne i kategorien ”Andre” varierer fra år til år. I 2010 omfatter kategorien bl.a. ftalater i 
småbørnsprodukter, cadmium i handelsgødning, arsen i elmaster, nikkel i smykker/ure, nanospray, 
creosotbehandlede jernbanesveller i haveanlæg og bly i fiskegrej. 
 
Indberetningerne kom især fra andre statslige myndigheder, virksomheder og private.  
 
Tabel 6: Indberetninger 2007-2010, fordelt på indberettere 
Indberetter Antal 

2010 
Procentvis 
Fordeling  

Antal 
2009 

Procentvis 
fordeling 

Antal 
2008 

Procentvis 
Fordeling 

Antal
2007 

Procentvis
Fordeling 
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Andre statslige  
Myndigheder (DK) 

55 36,7 51 36 58 46 44 41,5 

Virksomheder 30 20 18 12,7 20 15,9 24 22,6 
Kommuner 12 8 1 0,7 1 0,8 17 16,0 
Private 33 22 53 37,5 10 8 13 12,2 
Hospitaler, læger, 
Giftlinjen 

1 0,6 5 3,5 7 5,5 2 1,8 

Brancheforeninger 5 3,3 6 4,2 11 8,7 1 0,9 
Medier 1 0,6 1 0,7 - - 2 1,8 
Forbrugergrupper 5 3,3 2 1,4 5 4 - - 
Skoler og 
Institutioner 

- - - - - - 1 0,9 

Andre* 8 5,3 4 2,8 14 11,1 2 1,8 
I alt 150  141  126 - 106 - 

• Kan f.eks. være udenlandsk myndighed eller anonym indberetter 
 
 
SAGER PÅ EGET INITIATIV 
7 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 2006-2010 
År Antal 
2010 7 
2009 24 
2008 42 
2007 21 
2006 30 
2005 28 
 
De 7 sager handlede om kosmetik, ikke-godkendte bekæmpelsesmidler, produkter markedsført 
som algefjerner, biocider og legetøj.     
 
Tabel 8: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2006-2010 
År Antal 
2010 163 
2009 162 
2008 164 
2007 203 
2006 101 
 
 
I 2010 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 163 sager, der startede i 2010 eller tidligere – som 
indberetninger eller som sager taget op på eget initiativ.  I løbet 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. 
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Tabel 9: Afsluttede indberetninger og sager på eget initiativ 2010, fordelt på afslutningsform  
Afslutningsform/ 
Område 

Ingen  
Overtrædelse

Vejledning Indskærpelse, 
påbud 

Overdraget 
til anklage-
myndighed-
en** 

Anden 
afslut-
ning* 

I alt 

Bekæmpelsesmidler 5 1 5 1 5 17 
Klassificering og 
mærkning 

9 5 3 - 2 19 

Kosmetik 12 3 16 - 5 36 
Ozonlagsnedbrydende 
stoffer 

4 - 17 - 7 28 

Registreringsforpligtel-
se ROHS 

1 - - - - 1 

Biocider 1 1 16 - 4 22 
Blyregler - 1 8 - - 9 
Detergentforordningen - - - - 1 1 
Nikkel  1 - 1 - 2 4 
Legetøj 1 - - - 1 2 
Azofarvestoffer - - - - 1 1 
Ftalater i 
småbørnsudstyr 

2 - - - 2 4 

Cadmium i 
handelsgødning 

2 8 2 - - 12 

Creosot i 
jernbanesveller 

- - 1 - 2 3 

Gasning af skibslast - - - - 1 1 
Fyrværkeri - - - 1 - 1 
Farlige stoffer i Spøg 
og skæmtudstyr 

1 - - - - 1 

Cadmium i plast - - - - 1 1 
I Alt 39 19 69 2 34 163 
*Kan f.eks. være ophør med salg, henvist til anden myndighed eller bagatelagtig overtrædelse.  
** Disse og andre sager overdraget til anklagemyndigheden er beskrevet nærmere i afsnittet 
”Straffesager” nedenfor.  
 
 
Straffesager 
 
 
I 2010 anmeldte Kemikalieinspektionen 7 sager til strafferetlig forfølgelse.  
 

• En sag om ulovlig anvendelse af stoffet zinkphosphid til rottebekæmpelse. 
• En sag om ulovlig import af et kakerlakmiddel. 
• En sag hvor en virksomhed der modvirkede Kemikalieinspektionens kontrol ved at nægte at 

udlevere en vareprøve til kontrol. 
• En sag om en forhandler der vedblev med at sælge solcreme indeholdende zinkoxid som 

UV-filter efter at vedkommende havde fået påbud om at standse salget af produktet. 
• Tre sager hvor Kemikalieinspektionen gentagne gange havde konstateret HCB i fyrværkeri 

hos importører. Kontrollen af fyrværkeriet foregik i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. 
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Her udover afgav Kemikalieinspektionen udtalelse til politiet i to sager. De to udtalelser 
omhandlede henholdsvis ulovlig anvendelse af et ikke-godkendt bekæmpelsesmiddel og ulovlig 
markedsføring af insekticider. 
 
I 2010 blev 3 sager afsluttet. 
 
En sag blev afsluttet med bødevedtagelse. Sagen drejede sig om ulovlig import af et 
bekæmpelsesmiddel (et kakerlakmiddel). Bøden blev fastsat til 25.000 kr. 
 
To sager blev afsluttet ved dom. Den ene sag omhandlede ulovlig markedsføring af insekticider. 
Bødestraffen blev fastsat til 3.000 kr. Den anden sag drejede sig om ulovlig opbevaring af 
kemikalier. Den samlede bødestraf blev fastsat til 100.000 kr. I denne sag var også kommunen ind 
over efter bestemmelserne om ulovligt oplag efter miljøbeskyttelsesloven.  
 
Tabel 10: Straffesager 2010-2000 
Afgjorte 
sager/år 

Antal 
afgjorte 
sager 

Frifindels
er 

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 

2010 3 - - 1 1 1**** - 
2009 13 1 - 6 5 1 . 
2008 11 - - 1 8 2 - 
2007 62 - - 22 31 9 - 
2006 11* - - 1 9 1 - 
2005 14** 1 1 - 12 - - 
2004 10 1 - 1 7 1 - 
2003 11 - - 2 8 - 1*** 
2002 29 - - 5 20 2 1*** 
2001 15 1 - 4 9 1 - 
2000 9 1 - 4 4 - - 
* I to sager blev påtale opgivet. Disse sager er ikke medregnet her. 
** I fem sager blev påtale opgivet. Disse sager er ikke medregnet her. 
*** Også overtrædelser af regler i straffeloven. 
**** Også overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven 
 
 
Farlige produkter 
 
De enkelte EU-medlemslande har pligt til at underrette Kommissionen, hvis de finder farlige 
forbrugerprodukter. Kommissionen udsender en notifikation, hvis den er enig i landets vurdering af, 
at der er tale om et farligt produkt. Notifikationerne sendes til samtlige medlemslande, der hver især 
har pligt til at melde tilbage til kommissionen, hvis produktet findes i medlemslandet, og hvilke skridt 
medlemslandet har taget ift. at fjerne produktet fra markedet. 
 
Advarslerne sendes i kraft af det såkaldte RAPEX-system, Rapid Alert System. 
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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 resort.  
 
Notifikationerne kan findes på Kommissionens RAPEX-hjemmeside der også indeholder et arkiv 
over tidligere udsendte notifikationer fra 2005-2009. På hjemmesiden publiceres også en 
årsrapport om advarslerne:  
EUROPA - Consumer Affairs - Safety - Rapid Alert System for non-food consumer products 
(RAPEX) 
 
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 
området.  
 
I de senere år er antallet af notifikationer steget voldsomt. 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 2010 videreformidlede og behandlede Kemikalieinspektionen 391 notifikationer, lidt færre end i 
2009, hvor Kemikalieinspektionen videreformidlede 409 RAPEX´er.  Det svarer til ca. seks om 
ugen. 
 

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

 
• Kosmetiknotifikationerne handlede især om produkter til blegning af huden. 

 
• De øvrige notifikationer handlede især om dimethylfumarat i sko/tøj, azofarvestoffer i tøj, 

cykellim med toluen og benzen og kunstige negle med problematiske indholdsstoffer og – 
mærkning. 

 
Kemikalieinspektionen har i 2010 fundet følgende farlige produkter, som er videreformidlet i 
RAPEX-systemet til de øvrige medlemslandes myndigheder: 
 
2 smykker med blyafgivelse. 
1 nanospray til gulvforsegling 
1 tørklæde med azofarvestof 
 
Kemikalieinspektionen har lavet tre tilbagemeldinger om produkter på det danske marked eller fra 
danske firmaer: 
  

• RAPEX om DMF i jeans. DMF kunne efterfølgende ikke genfindes.  
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• Hårspænder med DNOP. Stoffet er ikke reguleret i DK. 
• Babyprodukter med skumfyld. Produktet var ikke solgt i DK. 

 
 
Gifte 
 
GIFTILLADELSER 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 2010 på linje med antallet 
de foregående år. Når man får en salgstilladelse gælder den i to år.  
 
Tabel 11: Gældende tilladelser 2005-2010   
År/antal tilladelser 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Tilladelse til salg af meget giftige bekæmpelsesmidler 19 18 18 24 27 27 
Tilladelse til salg af giftige bekæmpelsesmidler 85 94 83 98 86 86 
Tilladelse til salg af gifte til ikke-erhvervsmæssig brug 7 8 8 10 34 34 
 
 
Antallet af tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler er uændret i de senere år.  
 
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 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
 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 
2010 373 
2009 337 
2008 285 
2007 290 
2006 338 
2005 358 
 
 
GIFTMEDDELELSER 
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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:  
 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler: 

Årlig afrapportering til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver. 
 
Forordning 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 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Art. 9 og 21: Årlig afrapportering 
om håndhævelsen.  
 
Forordning nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art. 4 og 20: Årlig afrapportering om 
tilsyn. 
 
Forordning nr. 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. 
 
Forordning 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 Erhvervs- og Byggestyrelsen). 
 
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 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. 
 
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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