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og importørers indberetningspligt til registeret 

 

  

Vedlagt er udkast til bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der 

indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers 

indberetningspligt til registeret. 

 

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til 

bekendtgørelsen senest 16. august 2013 på mst@mst.dk med angivelse af 

journalnummer MST-615-00038. 

 

Baggrunden for bekendtgørelsen er en aftale om finansloven 2012 mellem 

Regeringen og Enhedslisten om en styrket indsats i forhold til nanomaterialer i 

årene 2012-2015 samt Lovforslag L 97, der blev vedtaget 12. marts 2013, om 

ændring af kemikalieloven. Som beskrevet i lovforslaget kan brugen af 

nanomaterialer og nanoteknologi bidrage til at begrænse brugen af knappe 

ressourcer og af problematiske kemikalier. Nanomaterialernes særlige tekniske 

egenskaber betyder dog samtidig, at nogle nanomaterialer kan have særlige 

sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber. Der er derfor behov for at kende 

omfanget af den eksponering for nanomaterialer, herunder hvilke nanomaterialer, 

forbrugere og miljø udsættes for i Danmark. Et dansk register over blandinger og 

varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer, skal bidrage til at øge dette 

kendskab. 

 

Udkastet til bekendtgørelse indfører en årlig indberetningspligt for producenter og 

importører til et nanoproduktregister. Indberetningspligten omfatter en række 

oplysninger om blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer, og som er 

solgt til forbrugere i det forgående år. Indberetningspligten er betinget af, at 

nanomaterialerne enten i sig selv frigives til forbrugeren under brug af 

nanoproduktet eller nanomaterialet er årsag til at farlige stoffer frigives fra 

nanoproduktet. 

 

Bekendtgørelsen indeholder en række undtagelser fra indberetningspligten til 

nanoproduktregisteret. Før det første betyder forbrugersigtet med 

bekendtgørelsen, at nanoprodukter, der sælges mellem virksomheder er undtaget.  

For det andet er en række produktområder undtaget, fordi områderne hører under 

anden forbrugerbeskyttende lovgivning end kemikalieloven eller fordi der allerede 
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eksisterer en EU-registreringspligt på området. Således er nærings- og 

nydelsesmidler, foderstoffer, lægemidler, medicinsk udstyr, kosmetiske produkter, 

pesticider og affald undtaget fra bekendtgørelsen. 

 

For det tredje er produkter med en række nærmere angivne nanomaterialer 

undtaget, fordi nanoproduktregisterets hovedformål er at kortlægge produkter på 

det danske marked, hvor nanomaterialer bevidst er fremstillet i nanostørrelse og 

tilsat for at udnytte nanomaterialernes særlige egenskaber. Derfor er følgende 

produkter undtaget: 

 
1) Produkter, hvor nanomateriale er nanostørrelsen af stoffer, der er 

omfattet af bilag IV og V i REACH. 
2) Produkter, hvor nanomaterialet ikke bevidst er fremstillet i nanostørrelse. 
3) Produkter, hvor nanomaterialet indgår i en fast matrix. 
4) Produkter, hvor nanomaterialet anvendes som trykfarve direkte på varen 

eller på mærkater på varen, herunder aviser, blade, magasiner, emballage 
som ikke er gennemfarvet og lignende. 

5) Tekstiler, hvor nanomaterialet anvendes som trykfarve eller til 
gennemfarvning af tekstiler. 

6) Maling og træbeskyttelse, der indeholder nanomaterialet titandioxid, hvor 
titandioxid er tilsat alene med henblik på at farve blandingen. 

7) Varer af gummi eller gummidele af varer, der indeholder 
nanomaterialerne carbon black eller siliciumdioxid. 

 

I bekendtgørelsen er der taget hensyn til, at producenter og importører af 

produkter, der allerede er anmeldelsespligtige til Beskæftigelsesministeriet og 

Miljøministeriets fælles Produktregister for erhvervsmæssig brug af farlige stoffer 

og blandinger, kan undgå at skulle indberette de samme oplysninger i to 

forskellige registre. Der er endvidere taget hensyn til, at indberettede oplysninger 

til nanoproduktregistret, der er fortrolige, skal beskyttes. Nanoproduktregisteret 

vil derfor ikke blive offentligt tilgængeligt. Kun Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet 

vil få direkte adgang til de indberettede data. Miljøstyrelsen vil en gang årligt 

offentliggøre de samlede resultater af anmeldelserne. 

 

Bekendtgørelsen vil til efteråret blive suppleret med en vejledning. Her vil det blive 

beskrevet nærmere, hvordan indberetningen skal foretages. Samtidig vil der, bl.a. 

ved hjælp af en række konkrete eksempler, være hjælp til at afgøre, hvilke 

produkter, der er omfattet af indberetningspligten.  

 

Eventuelle spørgsmål om bekendtgørelsen kan rettes til undertegnede eller til 

Flemming Ingerslev, Civilingeniør (kemi), Ph.D., fling@mst.dk, 72 54 45 20 

(direkte). 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vivi Johansen 

Fuldmægtig, Cand. Jur. 

Kemikalier 

E-mail: vijoh@mst.dk 

Telefon: 72 54 43 58 (direkte) 
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