
Spm. nr. S 2040

Til miljøministeren (18/2 03) af:

Lene Garsdal (SF):

»Vil ministeren tage initiativ til, at der gives en bedre information til andre lande specielt i EU om de skader, som er 

forvoldt ved indendørs anvendelse af Rentolin i Danmark, efter at det er oplyst fra engelske myndigheder, at der findes 

produkter af samme karakter, som er tilladt til indendørs anvendelse, samt at man ikke kan se at have modtaget 

information om de danske skader?«

Begrundelse

Ministeren har tidligere oplyst (besvarelsen af spørgsmål 101, Miljø- og Planlægningsudvalget, 11. december 2002), at 

der var foretaget notifikation til Kommissionen af det danske forbud mod indendørs anvendelse af Rentolin samt dets 

begrundelse, og at Kommissionen havde orienteret de øvrige myndigheder i medlemslandene. Derfor ønskede ministeren 

ikke at foretage sig yderligere.

Spørgeren har af Det Økologiske Råd (DØR) fået oplyst, at DØR gennem de britiske myndigheder har fået oplyst, at der 

er en maling og flere træbeskyttelsesmidler indeholdende dichloflouanid, som er godkendt til indendørs brug, og hvor 

der ikke er nogen restriktion vedrørende størrelsen af den flade, som må påføres malingen. Samtidig er det blevet oplyst, 

at man ikke mener at have modtaget nogen advarsel fra Danmark eller Kommissionen mod produkter indeholdende 

dichloflouanid.

Som forbruger må man forvente, at hvis et produkt giver anledning til problemer i et andet land, orienteres de danske 

myndigheder, som så kan foretage det fornødne. Det må tilsvarende forventes, at danske myndigheder orienterer 

myndighederne i andre lande i og uden for EU, og at regeringen afsætter de fornødne ressourcer hertil.

Svar (28/2 03)

Miljøministeren (Hans Christian Schmidt):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som har oplyst følgende:

»Den 17. juli 1998 sendte Erhvervsfremme Styrelsen Miljøstyrelsens anmeldelse af det danske markedsføringsforbud 

mod Rentolin til indendørs brug til EU-kommissionen i henhold til Rådbeslutning 3052/95.

I anmeldelsen fra Miljøstyrelsen fremgår det bl.a., at markedsføringsforbudet er begrundet »i en række konkrete sager, 

hvor brugere af produktet har oplevet store gener i forbindelse med anvendelsen af produktet indendørs. Således har flere 

familier i længere perioder ikke kunnet bebo hjemmet efter anvendelsen.«

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at produktet har et højt indhold af opløsningsmidler, og at produktet derudover 

indeholder svampemidlet dichlofluanid (< 1 %).

Med henvisning til notifikation 98/0600/DK har Danmark overfor EU-kommissionen meddelt, at bekendtgørelse nr. 830 

af 30. oktober 1999 om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter er 

trådt i kraft den 1. februar 2000.

EU-kommissionen har videregivet oplysningerne til de andre medlemsstater, både hvad angår anmeldelsen af det danske 

markedsføringsforbud mod Rentolin til indendørs brug og reglerne i ovenstående bekendtgørelse.«

I forbindelse med oplysningerne fra Det Økologiske Råd om, at de engelske myndigheder ikke mener at have modtaget 

nogen advarsel fra Danmark eller Kommissionen mod produkter indeholdende dichlofluanid, jf. begrundelsen for 

spørgsmålet, kan jeg anbefale spørgeren eller Det Økologiske Råd at foreslå de pågældende engelske myndigheder at 

kontakte Miljøstyrelsen. Da der er mange forskellige engelske myndigheder, der varetager forskellige dele af 

kemikalieområdet, vil denne fremgangsmåde blandt andet sikre, at det er de myndigheder, som Det Økologiske Råd har 

haft kontakt til, der får oplysningerne.
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