
U D K A S T 
 

Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af træbaserede 
produkter, der afgiver formaldehyd, til fremstilling af inventar m.v. 

og af salg af inventar m.v., som er fremstillet af træbaserede 

produkter og som afgiver formaldehyd
1 

 

I medfør af § 30, stk. 1-3, § 43, stk. 1, § 45, stk. 1, § 47, § 58 a, stk. 1 og 2, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011, lov nr. 161 af 28. februar 2012, 
§ 1 i lov nr. 277 af 19. marts 2013 og lov nr. 489 af 21. maj 2013, fastsættes: 

Bekendtgørelsens område 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter anvendelse af træbaserede produkter, der afgiver formaldehyd, til fremstilling af inventar 
og dele hertil. Bekendtgørelsen omfatter endvidere salg af inventar og dele hertil, som er fremstillet af træbaserede produkter, 
hvad enten det træbaserede produkt er ubehandlet, overfladebelagt eller behandlet med overfladebehandlingsmiddel, og som 
afgiver formaldehyd. 
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke møblers polstring og betræk. 
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke byggevarer omfattet af byggevareforordningen. 
Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke brugt inventar, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav til afgivelse af formaldehyd. 

Definitioner 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
1) Træbaserede produkter: Formspændte emner, træbaserede plader som defineret i DS/EN 13986:20042 og lignende 

plader, der indeholder formaldehydafgivende lim. 
2) Inventar: Faste og flytbare genstande, herunder køkkenelementer, der indgår ved indretning af et rum. 

Begrænsning i anvendelse 

§ 3. Træbaserede produkter, der afgiver formaldehyd i en koncentration over 0,124 mg/m3 luft målt i henhold til 
prøvningsstandard DS/EN 717-1:20043, må ikke anvendes til fremstilling af inventar og dele hertil. 

Begrænsning af salg 

§ 4. Inventar og dele hertil, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., der er fremstillet af træbaserede produkter og som afgiver formaldehyd i en 
koncentration over 0,186 mg/m3 luft målt i henhold til prøvningsstandard DS/ISO 16000-9:20064, må ikke sælges. 

Tilsyn, kontrol og dispensation 

§ 5. Tilsyn og kontrol med overholdelsen af denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens bestemmelser herom. 
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsens §§ 3 og 4 fraviges. Miljøstyrelsen kan stille 
vilkår for tilladelsen. 
Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Straffebestemmelser og ikrafttrædelse 

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 
1) anvender træbaserede produkter til fremstilling af inventar eller dele hertil i strid med § 3, 
2) sælger inventar eller dele hertil fremstillet af træbaserede produkter i strid med § 4 eller 

                                                 
1 [Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
(informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.] 



3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 5, stk. 2. 
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der 
ved overtrædelsen er 

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller 
2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 
3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
 
§ 7. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2015. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983 om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende 
plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende ophæves. 
Stk. 3. Træbaserede produkter, der overholder bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983, må anvendes til fremstilling af inventar 
og dele hertil indtil den 1. juni 2015. 
Stk. 4. Inventar, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., og dele hertil, der er fremstillet før bekendtgørelsens ikrafttræden og som ikke 
overholder koncentrationsgrænsen i § 4, må sælges indtil den 1. januar 2016. 

Miljøministeriet, den 

                                                 
2 Dansk Standard DS/EN 13986:2004 Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Karakteristika, overensstemmelsesvurdering 
og mærkning (findes kun på engelsk) kan købes hos Dansk Standard og ligger til gennemsyn i Miljøstyrelsen. 
3 Dansk Standard DS/EN 717-1:2004 Træbaserede plader - Bestemmelse af formaldehydafgivelse - Del 1: Formaldehydemission 
ved kammermetoden (findes kun på engelsk) kan købes hos Dansk Standard og ligger til gennemsyn i Miljøstyrelsen. 
4 Dansk Standard DS/ISO 16000-9:2006 Indendørsluft - Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra 
byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningskammermetode (findes kun på engelsk) kan købes hos Dansk Standard og 
ligger til gennemsyn i Miljøstyrelsen. 


