
BILAG 
 

FÆLLES FORMULAR TIL FORELÆGGELSE AF DEN FØRSTE RAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF 
DIREKTIV 2004/42/EF FOR PERIODEN 1. JANUAR 2007 TIL 31. DECEMBER 2007 
 
1. Generelle oplysninger og administrative ordninger 
1.1. Myndighed, der er ansvarlig for denne rapport:  
Navn: Miljøstyrelsen Kemikalier 
Adresse: Strandgade 29, 1401 København K. 
Kontaktperson: Bent Horn Andersen 
E-mail: behan@mst.dk 
Telefon: +45 72 54 40 00 
 
1.2. Inden for rammerne af gennemførelsen af direktiv 2004/42/EF angives den eller de myndigheder, der i 
henhold til artikel 5 i dette direktiv er udpeget og har ansvaret for: 
 
1) at opstille, samordne og forvalte kontrolprogrammet (på nationalt niveau):  

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 
 
2) at udføre inspektioner og kontrolbesøg på stedet (på regionalt og/eller lokalt niveau):  

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 
 
3) at håndhæve kravene i direktivet i tilfælde af overtrædelser:  

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 
 
2. Kontrolprogram (artikel 6 i direktiv 2004/42/EF) 
2.1. Hvis der findes en skriftlig udgave af det nationale overvågningsprogram, vedlægges en kopi af dette som 
bilag til rapporten. Der findes ingen skriftlig udgave af et nationalt overvågningsprogram. 
 
2.2. Giv en kort beskrivelse af det program, der er oprettet med henblik på kontrol og verifikation af 
overensstemmelsen med direktiv 2004/42/EF, hvor der lægges særlig vægt på følgende faktorer: 
 
1) VOC-grænseværdierne, jf. bilag II til dette direktiv 
 
2) mærkningskravene, jf. dette direktivs artikel 4. 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har tilsyns- og kontrolforpligtigelsen med overholdelsen af 
den danske implementering af direktiv 2004/42/EF.  

 
Kemikalieinspektionen gennemførte i 2007 en kampagne omkring reglerne i direktiv 2004/42/EF. 
Både VOC-grænseværdierne og mærkningskravene blev kontrolleret hos udvalgte producenter, 
importører samt i byggemarkeder (detail). Kampagnen blev udført som stikprøvekontrol, hvor der 
blev valgt produkter tilhørende både bilag 2.A. og bilag 2.B. i direktiv 2004/42/EF. Inspektionen 
ville ud fra kampagnens resultater planlægge næste kontrol. Da kampagnen kun gav få 
overtrædelser, er der ikke planlagt specifikke kampagner på området. Indberetninger om 
ulovligheder vil dog løbende blive fulgt op. 

 
2.3. Angiv venligst, om følgende erhvervsdrivende inspiceres: 
1) producenter af produkter, der er omfattet af direktiv 2004/42/EF 
2) importører af produkter, der er omfattet af direktiv 2004/42/EF 
3) engrosvirksomheder, detailhandlende, professionelle endelige brugere af kontrollerede produkter eller andre 
erhvervsdrivende, herunder f.eks. anlæg til lakering af køretøjer, der ikke længere er omfattet af Rådets direktiv 
1999/13/EF (1). 

Som nævnt i punkt 2.2. blev der i 2007 inspiceret producenter, importører samt byggemarkeder 
(detailsalg). 



 
Hvis sådanne inspektioner udføres, gives endvidere en kort beskrivelse af: 
1) hvilke former for inspektion der udføres (besøg på stedet,prøveudtagning og produktanalyser, verifikation af 
data over lagre og salg, mærkningskontrol, andre former): 

Kampagnebesøgene i 2007 foregik således: 
Besøg hos producenter og importører blev forvarslet, så de rette mennesker var til stede ved 
besøget. Produkter blev udtaget til analyse, og hos enkelte producenter blev VOC-indholdet i 
udvalgte produkter kontrolleret ved beregning. Desuden blev mærkningen på disse produkter 
kontrolleret. 
Besøg i byggemarkeder var uvarslet. Produkter blev udtaget til analyse. Desuden blev der udført 
mærkningskontrol. 

 
2) hvor hyppigt der udføres inspektioner (systematiske årlige inspektioner, inspektioner afgrænses til de vigtigste 
producenter/importører, stikprøveinspektioner, andre intervaller). 

Kontrollen foregår ved stikprøvekontroller, enten som planlagte tilsynskampagner eller ved ad hoc 
tilsyn efter indberetninger om mulige ulovligheder. 

 
2.4. Angiv antallet af virksomheder, som beskæftiger sig med produktion og distribution af produkter, og som 
blev inspiceret i 2007, og om muligt antallet af planlagte inspektioner for 2008 — helst ved at udfylde den 
følgende tabel. Angiv om muligt også et skøn over det samlede antal erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med 
produktion og distribution af produkter, og den samlede mængde produkter (der er produceret og distribueret i 
2007 i den pågældende medlemsstat): 
 
 
 

Type 
erhvervsdrivende 

Antal eksisterende 
erhvervsdrivende i 

alt 

Antal erhvervsdrivende, 
der blev inspiceret i 

2007 
 

Samlet mængde 
produkter, der er 

omfattet af direktiv 
2004/42/EF 

(kg) 
 

Antal planlagte 
inspektioner i 2008 
 

Producenter 
 

>13* 5 A) Der er ikke planlagt 
kampagner, men 
inspektionerne vil 
ske ad hoc baseret 
på indberetninger 

Importører 
 

>17* 4 A) Der er ikke planlagt 
kampagner, men 
inspektionerne vil 
ske ad hoc baseret 
på indberetninger  

Andre 
(Byggemarkeder) 

>700 3 A) Der er ikke planlagt 
kampagner, men 
inspektionerne vil 
ske ad hoc baseret 
på indberetninger  

*  Tallene repræsenterer antallet af medlemmer af Foreningen af Farve- og lak-producenter og -importører. 
Der er således ikke medregnet  ikke-organiserede firmaer eller importører og producenter af autoprodukter. 

 
A) I alt produceres, importeres og forhandles ca. 60 mio. liter malingsprodukter.  

 
2.5. Hvorledes verificerer den kompetente myndighed, at der er konstateret overensstemmelse ud fra de 
referencemålemetoder, der er beskrevet i bilag III til direktiv 2004/42/EF? 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2007 haft et analyselaboratorium til at analysere 
produkter tilhørende både bilag 2.A. og bilag 2.B. i direktiv 2004/42/EF efter referencemetoderne, 
der er beskrevet i bilag III til direktiv 2004/42/EF. 



 
2.6. Hvis flere myndigheder er inddraget i gennemførelsen af direktiv 2004/42/EF (se også pkt. 1.2 ovenfor), 
angiv venligst de foranstaltninger, der er truffet for bedst muligt at sikre en ensartet gennemførelse af dette 
direktiv på hele området. 

Det er kun Miljøstyrelsens Inspektion der fører tilsyn og kontrol med direktiv 2004/42/EF.  
 
2.7. Hvilke sanktionsbestemmelser gælder ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
henhold til artikel 10 i direktiv 2004/42/EF? 

Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, kan man straffes  med bøde, hvis 
man undlader at overholde de nationale bestemmelser. Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, 
hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved 
overtrædelsen er voldt skade på mennesker, husdyr eller miljø, eller man har opnået eller tilsigtet 
en økonomisk fordel. 

 
Normalt anvender Kemikalieinspektionen dog administrative sanktioner i de fleste sager, så som 
indskærpelser, meddelelser om forbud mod salg og påbud om f.eks. tilbagetrækning af ulovlige 
produkter fra markedet. Der er kun tale om politianmeldelser, hvis der f.eks. er tale om gentagne 
overtrædelser, grove overtrædelser, hvor det har betydning for sundhed eller miljø. 

 
2.8. Giv om muligt et skøn over det samlede antal ansatte, der beskæftiger sig med overvågning og kontrol, og 
deres kvalifikationer samt et skøn over de årlige omkostninger ved kontrollen i euro (personale, prøveudtagning 
og analyse, mærkningskontrol, håndhævelse og andre omkostninger). 

Kontrollen med direktiv 2004/42/EF udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. 
Kemikalieinspektionen foretager tilsyn og kontrol med kemikalieforordninger og bekendtgørelser, 
som implementerer kemikaliedirektiver, herunder VOC-direktivet. Der er pr. 1, januar 2008 9 
ansatte i Kemikalieinspektionen, heraf er der 7 inspektører med forskellige uddannelser indenfor 
naturvidenskab samt mange års tilsynserfaring. Kontrollen med kemiske stoffer og produkter 
udføres som tilsynsprojekter indenfor konkrete produktområder, hvert år prioriteres hvilke 
produktområder, der skal kontrolleres.  
I 2007 med afslutning i starten af 2008 kontrolleredes VOC-direktivet. I 2007 anvendtes 8,6 uger 
og i 2008 4,2 uger i alt 12,8 uger. Ud over omkostninger til løn og kontorhold, var de direkte 
omkostningerne ved kontrollen 560 euro til rejser og 4620 euro til analyser, i alt 5180 euro.  

 
 
3. Hovedresultater af det kontrolprogram, der er udført i 2007 (artikel 7 i direktiv 2004/42/EF) 
3.1. Hvor mange tilfælde af manglende overensstemmelse (i %) med VOC-grænseværdierne i bilag II til direktiv 
2004/42/EF er der påvist i 2007 set i forhold til det samlede antal udførte kontroller? Om muligt angives: 
 
1) de pågældende kategorier af produkter i overensstemmelse med dette bilag 

I 2007 blev 28 produkter analyseret for VOC-indhold. Heraf tilhørte 21 produkter kategori 2.A. og 
7 produkter kategori 2.B. i direktiv 2004/42/EF.  

 
2) mængder af produkter, som ikke opfyldte disse grænseværdier. 

Kun 1 produkt overholdte ikke grænseværdien. Dette produkt tilhørte kategori 2.A. i direktiv 
2004/42/EF, hvilket svarer til 4,8 % for kategori 2A, 0% for kategori 2B. og samlet set til 3,6 % 

 
3.2. Hvor mange tilfælde af manglende overensstemmelse (i %) med mærkningskravene i artikel 4 i direktiv 
2004/42/EF er der påvist i 2007 set i forhold til det samlede antal udførte kontroller? Om muligt skelnes der 
mellem følgende kategorier: 
1) produkter, som ikke opfylder kravene vedrørende mærkning og VOC-indhold 

Der var som nævnt ét produkt, der ikke overholdt kravene om VOC-indhold, hvilket ligeledes 
medførte, at kravet om mærkning heller ikke var overholdt, da produktet så var mærket forkert. 

 
2) produkter, der opfylder kravene vedrørende VOC-indhold, men ikke mærkningskravene. 



Ud af de 28 produkter, som blev kontrolleret for VOC-indhold, var 10 produkter ikke mærket i 
henhold til direktiv 2004/42/EF. Desuden blev 42 produkter udelukkende kontrolleret ved at 
undersøge at produkterne var mærket i henhold til direktiv 2004/42/EF. Ud af 42 kontrollerede 
produkter var 5 produkter ikke mærket.  
I alt var der 15 produkter ud af 70 produkter, der ikke var mærket, hvilket svarer til at 21,4 % ikke 
var mærket.  
Det skal dog nævnes, at produkterne er udtaget i 2007, og at det i 2007 var lovligt at markedsføre 
produkterne uden mærkning, hvis de var produceret før bekendtgørelsen trådte i kraft (1. januar 
2007).  Produktionsdatoen på de kontrollerede produkter blev ikke oplyst, og det vides derfor ikke 
om der er tale om reelle overtrædelser. 

.  
3.3. Hvis der konstateres manglende overensstemmelse, hvilke foranstaltninger er der efterfølgende truffet for at 
sikre overensstemmelse med direktiv 2004/42/EF? 

Der blev nedlagt salgsforbud på det produkt, som ikke overholdt kravene om VOC-indhold. Ved 
de produkter som ikke var mærket i overensstemmelse med direktiv 2004/42/EF, blev det 
indskærpet, at produkterne efter 1. januar 2008 skal være mærket i henhold til direktiv 
2004/42/EF uanset produktionsdato. 

 
4. Undtagelser, der indrømmes i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/42/EF 
4.1. Hvordan er undtagelsesordningen, jf. artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/42/EF indrettet? 

Det er alene virksomheder, der er omfattet af områdedefinitionen i direktiv 1999/13/EF, der er 
undtaget for krav der stilles efter direktiv 2004/42/EF. 

 
4.2. Hvilket kontrolsystem er oprettet for at sikre, at produkter, der hører under undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2004/42/EF, ikke sælges til og anvendes af anlæg, der hverken har tilladelse eller er registreret i 
overensstemmelse med artikel 3 eller 4 i direktiv 1999/13/EF? 

Ved besøg hos producenter blev det sikret, at virksomhederne var opmærksomme på, at 
produkter som ikke overholder VOC-kravene, kun må sælges til virksomheder, som hører under 
direktiv 1999/13/EF. Flere producenter påsatte en mærkat på sådanne produkter, til oplysning 
om, at produkterne kun måtte sælges til virksomheder, som er omfattet af direktiv 1999/13/EF..  

 
4.3. Angiv om muligt et skøn over mængden af produkter, der er undtaget (i henhold til kategorierne i bilag I til 
direktiv 2004/42/EF) i 2007. 

Kendes ikke. 
 
5. Individuelle tilladelser, der udstedes i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2004/42/EF 
5.1. Har De gjort brug af muligheden for at udstede individuelle tilladelser, jf. artikel 3. stk. 3, i direktiv 
2004/42/EF? 

Nej 
 
5.2. I bekræftende fald gives en kort beskrivelse af, hvordan systemet for udstedelse af individuelle tilladelser 
fungerer: 
1) Hvilke myndigheder står for at udstede individuelle tilladelser? 

Miljøstyrelsens kemikalieenhed. 
 
2) Hvilke myndigheder står for at udpege bygninger og/eller veterankøretøjer af særlig historisk og kulturel 
værdi? 

Udpegningen sker med inddragelse af Kulturarvsstyrelsen 
 
3) Efter hvilke kriterier er særlig historisk og kulturel værdi blevet fastslået? 

Da der ikke er behandlet konkrete sager, er der endnu ikke endeligt fastsat kriterier 
 
 



4) Angiv om muligt et skøn over antallet af bygninger og/eller veterankøretøjer, som de kompetente 
myndigheder har udpeget som værende af særlig historisk og kulturel værdi? 

En vurdering vil ske efter anmodning. Da der ikke er blevet behandlet sådanne anmodninger, kan 
det samlede antal ikke angives. 

 
5) Hvordan sikres det, at de pågældende produkter 
a) kun sælges i »nøje begrænsede« mængder, og  

Ikke aktuelt, da der ikke er givet dispensationer. En eventuel tilladelse vil blive givet ud fra en 
faglig vurdering af forholdet mellem den ansøgte mængde og opgavens karakter. 

 
b) kun anvendes med henblik på restaurering og vedligeholdelse af udpegede bygninger og/eller 
veterankøretøjer? 

Ikke aktuelt, da der ikke er givet dispensationer. 
 
6) Angiv de kategorier og mængder af produkter, for hvilke der er udstedt tilladelse i henhold til artikel 3, stk. 3, i 
direktiv 2004/42/EF — helst ved at udfylde følgende tabel: 
 
Kategori Overensstemmelse med bilag I til direktiv

2004/42/EF 
 

Mængder af brugsklart produkt, hvor der er
udstedt tilladelse (kg) 

Kategori 1 
 

Ingen 0 kg 

Kategori 2 osv. 
 

Ingen 0 kg 

 
 
6. Andre relevante oplysninger 
6.1. Angiv de væsentligste problemer ved fastsættelsen og gennemførelsen af kontrolprogrammet, herunder 
med gennemførelsen af direktivet eller administrative problemer med gennemførelsen af et konkret 
kontrolprogram. Hvorledes blev disse problemer afhjulpet? 
 

Det var vanskeligt at finde egnede analyselaboratorier, der er akkrediteret til at foretage de 
pågældende analyser. 

 
6.2. Angiv eventuelle yderligere relevante bemærkninger, forslag eller oplysninger i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 2004/42/EF. 
 

- Det kan være vanskeligt at placere produkterne i underkategorier, da nogle af disse overlapper 
hinanden. 

 
- Det fremgår af direktivet, at produkterne skal mærkes med 1) produktets underkategori og de 
relevante VOC-grænseværdier i g/l som nævnt i bilaget og 2) det maksimale VOC-indhold i g/l i 
produktet i brugsklar tilstand. Flere virksomheder mærker produkterne med en form for kode: 
2004/42/IIB(d)(420)420. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da man ikke kan læse dette medmindre 
man forstår koden. Det er af visse virksomheder nævnt, at denne mærkning anbefales af 
internationale brancheorganisationer.  
Der står intet i direktivet om, hvordan mærkningen skal udformes eller, at medlemslandene kan 
kræve at mærkningen skal stå på nationalsprogene. Dette medfører, at kontrolmyndighederne i 
Danmark ikke kan kræve en bestemt udformning af mærkningen, men blot anbefale 
virksomhederne at anføre mærkningen, så det umiddelbart kan forstås af de virksomheder og 
håndværkere, der køber produktet. Miljøstyrelsen i Danmark anbefaler derfor mærkning af 
produkt som giver en mere præcis information til brugeren, fx  



Dette produkt indeholder max. 300 g VOC/l 
EU grænseværdi for dette produkt (kat. B/d): 420 g VOC/l (2007) 
Hvis det skal sikres, at produkterne mærkes efter hensigten, skal der indføres mere klare regler 
om mærkningen og sproget i selve direktivet. 

 
- Enkelte virksomheder angiver grænseværdien som mål for det maksimale VOC-indhold i 
produktet i brugsklar tilstand, med den begrundelse, at produktet kan indeholde VOC i mængder 
op til grænseværdien, selvom dette faktisk ikke er tilfældet. I et enkelt tilfælde indeholdte et 
produkt ca. halvdelen af grænseværdien selvom det var mærket med grænseværdien to gange. 
Virksomheden oplyste, at denne mærkning blev accepteret af myndighederne i flere lande, men 
DK ikke umiddelbart vil acceptere en så stor forskel på det reelle VOC-indhold og mærkningen. 
Diskussionen opstår pga. formuleringen ”det maximale indhold af VOC i brugsklar tilstand”.  
Det ville være godt, hvis man i direktivet kan opstille mere klare retningslinjer for, hvor stor 
variation der må være mellem det faktiske VOC-indhold (beregnet eller analyseret) og det indhold 
der angives på etiketten. 
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