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Knap to ud af tre danskere er i nogen eller høj grad bekymret for kemi-

kalier i hverdagen. Og 60 % siger, at de slet ikke eller i mindre grad har 

tilstrækkelig viden om kemikalier. Vi vil have mere information i købssi-

tuationen om problemkemi i produkterne. Særligt i legetøj, tak! 

 

 

 

Baggrund 

Det er som forbruger vanskeligt at vurdere, 

hvilke kemikalier der er i de produkter, man 

køber i hverdagen. Kun fødevarer og kosmetik 

skal fuldt ud deklareres, og selv om stofnavne-

ne står på produkterne, kan det være svært for 

forbrugerne at gennemskue, om stofferne er 

problematiske eller ej. 

 

Forbrugerrådet Tænk anvender den viden, der 

genereres i Forbrugerrådet Tænk Kemi, til at 

sikre, at det bliver lettere at undgå problema-

tisk kemi. Forbrugerrådet Tænk Kemi ’over-

sætter’ indholdsdeklarationer og tester pro-

dukter for at give forbrugerne et oplyst valg. 

For Forbrugerrådet Tænk er det umuligt at 

rådgive forbrugerne, når der ikke er deklarati-

oner, der viser, hvad der er i produktet. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Testene viser, at vi risikerer at blive udsat for 

hormonforstyrrende, kræft- eller allergifrem-

kaldende stoffer. Mange af disse stoffer er også 

problematiske i miljøet. 

 

 

Løsningsforslag 

Forbrugerne skal have adgang til information 

om det enkelte produkt. Information, som kan 

benyttes i købssituationen, og som gør det let 

at fravælge produkter med problemkemi – 

også selv om brugen af kemikalierne er lovlig.  

Dette gælder også for de produkter, hvor der 

ikke i dag er krav om at oplyse om kemiindhol-

det i varedeklarationen. Der er nemlig også 

brug for forbedret information om problem-

kemi i emballagen. 

Producenter og forhandlere af produkter til 

børn, fx legetøj og spædbørnsprodukter, skal 

være forpligtede til at sætte ingredienslister på 

legetøj.  

Det skal fremgå, hvilke kemikalier der er brugt 

i produktet, ligesom man kender det fra føde-

varer og kosmetiske produkter.  

Er det muligt at samle et politisk flertal, der 

helt fjerner uønsket kemi i legetøj og andre 

produkter til børn, er det klart at foretrække 

frem for deklarationspligt! 
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Det skal være let at undgå problemkemi 

 

 Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Forbrugerne skal have adgang til information om det enkelte produkt i købssituationen. 

 Oplysningspligten også skal gælde de produkter, hvor der ikke i dag er krav om at oplyse om kemi-

indholdet i varedeklarationen.  

 Producenter og forhandlere af produkter til børn, fx legetøj og spædbørnsprodukter, skal være 

forpligtede til at sætte ingredienslister på legetøj – og selvfølgelig helst helt at fjerne uønsket kemi 

i legetøj. 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

 

Yderligere oplysninger  

Projektchef Claus Jørgensen, cj@fbr.dk / 2222 7455, 

eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 2280 6106. 

 

 

 

Fakta om, hvordan man kan undgå problemkemi 

 64 % siger, at de i ”høj” eller ”nogen” grad bekymrer sig om kemikalier i hverdagen (AnalyseDK 

august 2016). 

 Forbrugerrådet Tænk Kemi – mange gode råd og test: www.kemi.tænk.dk  

 Gratis app om uønsket kemi i kosmetik: www.kemiluppen.dk 

 Gratis app om kandidatlistestoffer i forbrugerprodukter: www.tjekkemien.dk 

 

Fakta om Forbrugerrådet Tænk Kemi 

Forbrugerrådet Tænk arbejder på, at der kommer flere krav om deklarering af produkter i forhold til 

indhold af kemiske stoffer.  

 

Forbrugerrådet Tænk arbejder for, at forbrugerne har adgang til uafhængig og let anvendelig forbru-

gerinformation om problemkemi. Derfor har vi etableret Forbrugerrådet Tænk Kemi, som skal sikre 

viden om kemi i forbrugerprodukter. 

 

Gennem arbejdet med Forbrugerrådet Tænk Kemi sætter Forbrugerrådet Tænk fokus på den uønske-

de kemi. I perioden 2015-2020 har vi foretaget mere end 100 test og vurderet over 3.000 produkter. 

  

Eksempler på test i Forbrugerrådet Tænk Kemi: 

 

 Kemi i legetøj fra eBay, Amazon og Wish – fund af ulovlige ftalater 

 Kemi i solcreme – flere produkter indeholder uønsket kemi 

 Kemi i skaljakker – fund af uønskede fluorstoffer 

 Kemi i balloner – fund af ulovlige nitrosaminer og/eller nitroserbare stoffer 

 Kemi i opvaskemiddel – flere produkter indeholder uønsket kemi 

 Kemi i tyggegummi – fund af uønsket kemi, BHA og BHT 

 Kemi i vådservietter – flere produkter indeholder uønsket kemi 

 Kemi i hårvoks – flere produkter indeholder uønsket kemi 

 Kemi i dyre ansigtscremer – flere produkter indeholder uønsket kemi 

 Kemi i deodoranter – flere produkter indeholder uønsket kemi 

 Kemi i flyverdragter – fund af uønskede fluorstoffer 

 Kemi i legetøjsslim – fund af ulovlige mængder af bor 
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