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Når Miljødirektoratet
kommer på kjemikalieog produktkontroll

Kontroll er et viktig virkemiddel i vårt arbeid.
Kontroller bidrar til å beskytte miljø og helse og
sikrer likhet for loven. Miljødirektoratet har blant
annet fullmakt til å kontrollere om offentlige og
private virksomheter overholder regelverket på
produkt- og forurensningsområdet. Vi kontrollerer
produsenter, importører og forhandlere over hele
landet. Vi fører blant annet tilsyn med at produkter
ikke inneholder forbudte kjemiske stoffer og at
kjemikalier er riktig klassifisert og merket.
Vi kontrollerer produkter både for forbrukere og
profesjonelle brukere. For eksempel kontrollerer
vi maling, lakk, lim, byggevarer, bilpleieprodukter,
vaskemidler, leker, elektriske- og elektroniske
produkter (EE-produkter), smykker, sportsvarer
og tekstiler.

Hvorfor blir din virksomhet
kontrollert?

Det er krav til merking av kjemikalier og produkter.
Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig.
Foto: John Petter Reinertsen

Kontrollen i din virksomhet kan være et rutinetilsyn
eller del av en tilsynsaksjon med fokus på en
bestemt problemstilling. Miljødirektoratet foretar
også stikkprøvekontroller med bakgrunn i tips eller
mistanke om produkter som kan være i strid med
regelverket.

Eksempler på områder vi arbeider med

Hvem er vi?
Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan
under Klima- og miljødepartementet.
Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere
klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre
forurensning.
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• Forbudte eller skadelige stoffer:
Miljødirektoratet undersøker om ulike produkt
typer inneholder stoffer som er skadelige for
helse eller miljø. Det kan for eksempel være
kontroll av nikkel i smykker, ftalater i plastleker,
flammehemmere i tekstiler eller kortkjedete
klorparafiner i plast og gummi.
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• Faremerking av kjemikalier:
Kjemikalier som inneholder farlige stoffer skal
være merket med symboler som advarer mot
risikoen for helse og miljø. Vi undersøker om
kjemikaliene er riktig faremerket. Vi kontrollerer
også om faremerkete kjemikalier er deklarert
til produktregisteret.

Produktregisteret er myndighetenes
register over kjemikalier som importeres og
produseres i Norge. Alle farlige kjemikalier
som importeres eller produseres i en mengde
på 100 kg eller mer pr år skal deklareres til
produktregisteret.

Hva innebærer kontrollen?
Hvordan kontrollen gjennomføres vil avhenge av
den enkelte virksomhet og hva vi ser etter. Vi kan
for eksempel undersøke om virksomheten:
• kjenner regelverket for produktene som
omsettes
• har innført internkontroll for å sikre at at
produktene er trygge og lovlige
• har skriftlige rutiner for å sikre at produktene er
trygge og lovlige
• har rutiner for klassifisering, merking og
deklarering av kjemikalier
• har kunnskap og dokumentasjon om hva
produktene innholder og hvordan de skal merkes

Hvordan foregår kontrollen?
• Kontrollen kan være forhåndsvarslet eller
uanmeldt
• Vi gjennomfører kontroller både hos
importører og ute i butikk
• Vi ønsker vi å treffe ansvarlig person eller daglig
leder i virksomheten
• Gjennom samtaler med nøkkelpersonell får
vi avklart hvordan virksomheten overholder
regelverket
• Vi vil se sikkerhetsdatablad, analysebevis eller
annen relevant produktdokumentasjon
• Vi kan be om å få se aktuelle produkter i butikken
eller på virksomhetens lager
• Vi skriver en inspeksjonsrapport som vi
overleverer under kontrollen eller sender til
virksomheten etter kontrollen
• Inspeksjonsrapporten er offentlig

Informasjon om produkter
Noen ganger kan det være aktuelt å ta med
produkter for videre undersøkelser. Vi kan pålegge
virksomheten å innhente mer informasjon om
produktene hvis det er nødvendig.

Innhold av kjemiske stoffer i leker er strengt regulert.
Vi kontrollerer dokumentasjon på innhold av kjemikalier i
leker og gjør analyser for å verifisere innholdet av kjemiske
stoffer i produkter. Foto: Miljødirektoratet
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Når produktene er undersøkt, følger vi opp videre
med produsent, importør og/eller butikk som er
ansvarlig for de aktuelle produktene.

Les mer:
• På www.miljodirektoratet.no finner du 		
nyheter, informasjon og veiledning
om regelverket som gjelder for
kjemikalier og produkter. Vi har veiledere
for importører og en søketjeneste hvor 		
du kan undersøke om stoffer er
underlagt en regulering.
• www.dsb.no Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
har informasjon om CE-merking og
fysiske og mekaniske egenskaper
ved produkter
• www.ecolabel.no om blant annet
miljømerkede produkter og hvordan
bli miljøsertifisert

Miljødirektoratet gjennomfører kontroller både hos
importører og ute i butikk. XRF-instrumentet gir
informasjon om produktet inneholder tungmetaller.
Foto: John Petter Reinertsen.
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Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no
Nett: www.miljødirektoratet.no
Post: Postboks 5672 Torgarden, 7093 Trondheim
Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0602 Oslo

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt
miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere
klimagassutslipp, forvalte norsk natur og
hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan
underlagt Klima- og miljødepartementet.
Vi er ca. 600 ansatte ved våre to kontorer
i Trondheim og Oslo, og ved Statens
naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60
lokalkontor.
Vi gjennomfører og gir råd om utvikling
av klima- og miljøpolitikken. Vi er faglig
uavhengig. Det innebærer at vi opptrer
selvstendig i enkeltsaker vi avgjør, når vi
formidler kunnskap eller gir råd. Samtidig
er vi underlagt politisk styring.
Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer
og formidler miljøinformasjon, utøver og
iverksetter forvaltningsmyndighet, styrer
og veileder regionalt og kommunalt nivå,
gir faglige råd og deltar i internasjonalt
miljøarbeid.

Trykk: Skipnes AS

