
Færre danskere med 
hudallergi 

Miljø- og Fødevareministeriets strategi for 
allergifremkaldende kemikalier 2018-21

Oktober 2018 



2   Miljø-  og Fødevareministeriet / Færre danskere med hudallergi 

Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet 

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet 

ISBN: 978-87-93593-62-6 



Miljø- og Fødevareministeriet / Færre danskere med hudallergi 3 

Indhold 

Forord 4 

Afgrænsning 5 

1. Miljø- og Fødevareministeriets strategi: Færre danskere med hudallergi 6 
1.1 Introduktion 6 
1.2 Vision 7 
1.3 En styrket strategisk indsats i 2018-2021 7 
1.4 Foreslåede initiativer i 2018-2021 9 
1.4.1 Prioriterede initiativer i 2018-2019 14 

2. Kontaktallergi: Forekomst og konsekvenser 16 
2.1 Hvad er kontaktallergi? 16 
2.2 Forekomst af kontaktallergi i befolkningen 17 
2.3 Forekomst af erhvervsbetinget kontaktallergi 18 
2.4 Samfundsøkonomiske konsekvenser 19 

3. Identifikation og vurdering af kemikaliers hudallergene egenskaber 22 
3.1 Humane data 22 
3.2 Dyreforsøg (in-vivo metoder) 22 
3.3 Reagensglasforsøg (in-vitro og in-chemico metoder) 23 
3.4 Computermodellering ((Q)SAR) 23 
3.5 Kombination af forskellige typer data 24 

4. Regulering af hudallergene kemikalier i Danmark og EU 25 
4.1 REACH forordningen 25 
4.2 CLP forordningen 27 
4.3 Regler for kosmetiske produkter 28 
4.4 Regler for vaske- og rengøringsmidler 28 
4.5 Regler for legetøj 29 
4.6 Regler for biocider 30 
4.7 Regler for pesticider 30 
4.8 Relevante reguleringer i regi af andre myndigheder 30 
4.9 Frivillige mærkningsordninger 31 

5. Idékatalog over initiativer, som kan igangsættes i 2018-2021 34 
5.1 Fokusområde 1: Viden om effekt og eksponering 34 
5.2 Fokusområde 2: Vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber 36 
5.3 Fokusområde 3: Information og regulering – resulterende i færre 

allergitilfælde 39 
5.4 Fokusområde 4: Særligt problematiske kemikalier 47 
5.5 Fokusområde 5: Samarbejde med interessenter og andre myndigheder 50 

Referencer 51 



4   Miljø-  og Fødevareministeriet / Færre danskere med hudallergi 

Forord 

Mange danskere kæmper dagligt med store gener fra allergiske reaktioner forårsaget af hud-
kontakt med kemikalier fra eksempelvis kosmetik, smykker og rengøringsprodukter, som vi 
omgiver os med i hverdagen. Allergi kan påvirke livskvaliteten hos de berørte markant og have 
store økonomiske konsekvenser for samfundet. På den baggrund har Folketingets partier 
besluttet, at der skal være særligt fokus på arbejdet med allergifremkaldende kemikalier, og 
som en del af den politiske aftale om en ny ”Kemiindsats 2018-2021”, som blev indgået i no-
vember 2017, skal der udarbejdes en allergistrategi.  

Allergistrategiens formål er at ”styrke indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier for at 
øge beskyttelsesniveauet og reducere antallet af personer, som udvikler hudallergi. Indsatsen 
skal styrke Danmarks indflydelse i det europæiske samarbejde på området, herunder sikre 
påvirkning af ny regulering og fastsættelse af internationale guidelines til vurdering af kemika-
liers allergifremkaldende egenskaber”. 

Læsevejledning til strategien:

• Kapitel 1 introducerer problemstillingen, beskriver den strategiske indsats og de konkrete
initiativer, der sættes i gang i første del af perioden (2018-2019). Dette kapitel rummer såle-
des den egentlige strategi og kan læses som et selvstændigt dokument.

• Kapitel 2 giver et dybere perspektiv på, hvad hudallergi er, hvor hyppigt det optræder i be-
folkningen og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf.

• Kapitel 3 beskriver hvilke metoder, der anvendes til at identificere et kemikalies allergifrem-
kaldende egenskaber.

• Kapitel 4 beskriver, hvordan allergifremkaldende kemikalier reguleres i dag og hvilke lov-
givningsmæssige håndtag, der kan anvendes til at begrænse forekomsten af hudallergi.

• Kapitel 5 omfatter en række mulige initiativer, som er identificeret i udarbejdelsen af strate-
gien. For hvert initiativ angives prioriteringen i den nuværende strategiske indsats.
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Afgrænsning 

Allergistrategien har fokus på kemikalier, der forårsager hudallergi, også kaldet kontaktallergi. 
Luftvejsallergi forårsaget af kemikalier er ikke omfattet af strategien. Det skyldes, at forekom-
sten af hudallergi relatereret til kemikalier er høj blandt både forbrugere og arbejdstagere, 
hvorimod luftvejsallergi relatereret til kemikalier er sjælden (dog ikke mindre alvorlig) og pri-
mært observeres som et problem i arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø hører generelt under Beskæf-
tigelsesministeriets ressort. EU's Kemikalielovgivning, som er Miljø- og Fødevareministeriets 
ressort, omfatter imidlertid alle kemikalier, uanset om de anvendes af forbrugerne eller i ar-
bejdsmiljøet. Da der er mange flere kemikalier, som kan give hudallergi end luftvejsallergi, og 
da hudallergi ses både blandt forbrugerne og arbejdstagere er denne strategi afgrænset til 
hudallergi, da det vil have den største effekt i befolkningen. Aktiviteter i EU vedrørende luft-
vejsallergi skal dog fortsat følges. 

I strategien indgår grænseflader til både arbejdsmiljølovgivningen og fødevarelovgivningen. 
Det er en følge af, at mange af de allergifremkaldende stoffer, som vi udsættes for i vores 
hverdag, også anvendes som fødevaretilsætningsstoffer og/eller findes i arbejdsmiljøet. 
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1. Miljø- og
Fødevareministeriets
strategi: Færre danskere
med hudallergi

1.1 Introduktion 
Hudallergi over for kemikalier som f.eks. parfume, konserveringsmidler og metaller er et stort 
sundhedsproblem i Danmark såvel som i resten af EU. Vi udsættes dagligt for kemikalier fra 
mange forskellige kilder, eksempelvis når vi gør rent, vasker hår eller fra vores tøj og de møb-
ler, vi omgiver os med. Mange mennesker kan også dagligt blive udsat for allergifremkaldende 
kemikalier via deres arbejde. Det er dog meget individuelt, hvilke kemikalier man reagerer på.  
Denne strategi er afgrænset til at omhandle hudallergi relateret til kemikalier. Hudallergi er 
blandt andet karakteriseret ved, at reaktionen først indtræffer timer til dage efter, at man har 
været i kontakt med det allergifremkaldende kemikalie, hvorfor det kan være vanskeligt at 
finde den præcise årsag til allergien. De typiske symptomer på hudallergi er eksem, der kom-
mer til udtryk ved rødme, kløe og hævelse, og i sjældne tilfælde kan symptomerne blive mere 
udtalte og medføre svære hævelser, som hos mindre børn vil kunne påvirke luftvejene. Ekse-
met opstår først på den del af huden, hvor man har været i kontakt med det allergifremkalden-
de kemikalie, men kan senere brede sig til andre steder på kroppen. Hudallergi er en kronisk 
lidelse, som kan have stor indflydelse på livskvaliteten for de berørte personer. Dels som følge 
af de konkrete symptomer, og dels som følge af de ændringer, en allergiker må foretage i sin 
hverdag for at undgå kontakt med de kemikalier, der er årsag til allergien.  

Den seneste befolkningsundersøgelse i Danmark fra 2006 viste, at ca. 10 % af befolkningen 
lider af hudallergi over for et eller flere kemikalier (Videncenter for Allergi 2018a). Baseret på 
denne viden kan de samfundsmæssige omkostninger forbundet med hudallergi i Danmark 
estimeres til ca. 7-14 milliarder kr. pr. år. En nyere befolkningsundersøgelse i fem EU-lande fra 
2016 har vist, at forekomsten af allergi overfor kemikalier i disse lande ligger mellem 17 % og 
34 % (Diepgen et al. 2016). Resultaterne af dette studie indikerer, at forekomsten af hudallergi 
i Danmark kan være endnu højere end estimeret i 2006. Som det fremgår, har hudallergi store 
økonomiske konsekvenser for samfundet som følge af tabt arbejdsevne og nedsat livskvalitet. 
De rette indsatser, f.eks. i form af målrettet regulering eller mere og bedre information om, 
hvordan man som forbruger, arbejdstager eller virksomhed undgår allergifremkaldende kemi-
kalier, kan derfor potentielt medføre store samfundsmæssige besparelser og have stor betyd-
ning for mange danskeres velfærd. Andre aktører end myndighederne kan med stor fordel 
inddrages i sådanne indsatser. 

Der findes som nævnt mange allergifremkaldende kemikalier i vores omgivelser. Information 
fra Det Europæiske kemikalieagentur (ECHA) viser, at der i dag er ca. 14.000 kemikalier på 
markedet i EU, der er vurderet som værende allergifremkaldende (ECHA 2018). Dertil kommer 
kemikalier, hvor data enten mangler eller er utilstrækkelige i forhold til at vurdere mulige aller-
gifremkaldende egenskaber. Der er derfor behov for en strategisk tilgang til håndteringen af 
allergifremkaldende kemikalier. Som følge deraf vil Miljø- og Fødevareministeriet under Kemi-
indsatsen 2018-2021 have et særskilt fokus på hudallergi og udpege områder, hvor det forven-
tes, at der opnås størst effekt for de anvendte midler. Baggrunden for arbejdet med strategien, 
herunder viden om hudallergi, tilgangen til vurdering af allergifremkaldende kemikalier og den 
nuværende regulering af disse, udfoldes mere detaljeret i kapitel 2-4. 
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1.2 Vision 
Forekomsten af hudallergi i den danske befolkning skal reduceres. Den langsigtede vision er: 

- At der findes gode metoder til at teste og vurdere kemikalier for deres allergifremkal-
dende egenskaber.

- At de allergifremkaldende kemikalier, der findes i vores hverdag, er identificerede og
vurderede i tilstrækkelig grad.

- At brugen af de allergifremkaldende kemikalier, som udgør en uacceptabel risiko, bli-
ver begrænset ved tiltag fra myndighedernes side.

- At kemikalier og produkter er mærket korrekt, så forbrugerne kan undgå allergifrem-
kaldende kemikalier, og arbejdstagere kan tage de nødvendige forholdsregler.

- At forbrugernes og arbejdstagernes opmærksomheds- og vidensniveau om allergi
øges gennem information.

1.3 En styrket strategisk indsats i 2018-2021 
Det overordnede formål med et styrket fokus på kemikalier, som forårsager hudallergi, er at 
øge beskyttelsesniveauet i befolkningen og derved reducere antallet af personer, der udvikler 
allergi. Indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier er en del af den politiske aftale om 
”Kemiindsats 2018-21”, som alle Folketinges partier står bag. Indsatsen kan styrkes på flere 
niveauer og vil omfatte både igangværende og nye aktiviteter. 
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Der er behov for mere viden om befolkningens udsættelse for allergifremkaldende kemikalier. 
Det gælder både identifikation af de kemikalier, som giver hudallergi i befolkningen, samt vi-
den om hvordan og hvor længe, man udsættes for dem. Mere viden om dette kan skaffes ved 
grundig patientregistrering og forskning fx foretaget af Videncenter for Allergi og ved målrette-
de kortlægninger af allergifremkaldende kemikalier i forbrugerprodukter. 

Der er behov for at sikre, at der er de rette metoder til at identificere og vurdere allergifremkal-
dende kemikalier. Miljø- og Fødevareministeriet vil fastholde sin indflydelse på det europæiske 
arbejde ved at bidrage til udviklingen af testmetoder og internationale guidelines til vurdering 
af allergifremkaldende kemikalier.  

Der er behov for information og oplysning til forbrugere og arbejdstagere om, hvordan de 
bedst undgår at blive udsat for allergifremkaldende kemikalier, så forbrugere og arbejdstagere 
bedre kan træffe et oplyst valg om de produkter, de omgiver sig med i hverdagen. Dette kan 
gøres ved målrettet information om hvilke forbrugsmønstre eller situationer, der kan medføre 
en risiko for at udvikle hudallergi. Informationsindsatser kan også benyttes i situationer, hvor 
der ikke er nok viden til at regulere et kemikalie, men hvor man har en bestyrket mistanke om, 
at et allergifremkaldende kemikalie udgør en risiko i befolkningen. 

Miljø- og Fødevareministeriet vil ligeledes arbejde for at påvirke det europæiske arbejde med 
at forbedre lovgivningen. Der er eksempelvis behov for forbedret implementering og yderligere 
regulering af allergifremkaldende kemikalier under EU’s kemikalielovgivning ved fokus på at få 
testet, vurderet og eventuelt efterfølgende begrænset kemikalier (REACH forordningen) og på 
at få en korrekt fareklassificering af allergifremkaldende kemikalier og deres potens, dvs. styr-
ken af den allergiske reaktion (CLP forordningen). Særligt skal der være fokus på tilgængelig 
information om forskellige produkters indhold via mærkning af allergifremkaldende kemikalier. 
Derfor fortsættes presset i EU for at udvide mærkningen af allergifremkaldende kemikalier på 
forskellige forbrugerprodukter, som eksempelvis kosmetiske produkter, vaske- og rengørings-
midler. 

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for, at allergifremkaldende stoffer reguleres, når det kan 
dokumenteres, at de udgør en risiko. Nogle allergifremkaldende kemikalier er årsag til allergi 
hos en stor del af befolkningen. Det kan eksempelvis være konserveringsmidler, som anven-
des i mange forskellige forbrugerprodukter. I sådan en situation vil konserveringsmidlet skulle 
reguleres under forskellige produktlovgivninger som eksempelvis kosmetikforordningen og 
legetøjsdirektivet. Andre allergifremkaldende kemikalier kan være årsag til allergi hos en be-
grænset del af befolkningen. Det ses eksempelvis ved arbejde med særlige kemikalier og 
produkter i specifikke erhverv. Her kan reguleringen målrettes specifikke, problematiske an-
vendelser i f.eks. arbejdsmiljøet. Reguleringen af et allergifremkaldende kemikalie kan ske ved 
at forbyde eller begrænse brugen af det eller ved at mærke produkterne, så forbrugere eller 
arbejdstagere, der ikke tåler kemikaliet, kan undgå det. For at kunne forbyde eller begrænse et 
allergifremkaldende kemikalie er det nødvendigt at dokumentere, at det udgør en risiko. Det 
forudsætter, at der er tilstrækkelig viden både om de allergifremkaldende egenskaber og om 
befolkningens udsættelse.  

Tilgangen til arbejdet kan enten foregå på ”stof”-niveau, hvor det enkelte kemikalie eller kemi-
kalie-gruppe er i fokus, eller på ”produkt”-niveau med fokus på specifikke produktgrupper. 
”Stof”-tilgangen kan være nødvendig for kemikalier, hvor der fortsat kræves mere viden om 
deres allergifremkaldende egenskaber. ”Produkt”-tilgangen kan med fordel bruges i formidlin-
gen af information til forbrugere og arbejdstagere, men også i arbejdet med at forbedre beskyt-
telsesniveaet ved ændringer i lovgivningerne for de forskellige produkttyper.  
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Initiativer, der omhandler videnopbygning og formidling, kan foregå på nationalt niveau, hvor-
imod alle initiativer vedrørende regulering fordrer samarbejde på internationalt niveau i EU og i 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvor Danmark traditionelt 
har haft en høj profil. 

Indsatsen skal styrke Danmarks indflydelse i det europæiske samarbejde og i OECD, så dan-
ske holdninger på området vægtes højt. En strategisk prioritering af området giver mulighed 
for at byde ind med konkrete initiativer i EU arbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelses-
niveau i befolkningen over for allergifremkaldende kemikalier. 

1.4 Foreslåede initiativer i 2018-2021 
For at nå det overordnede mål om at øge beskyttelsesniveauet og reducere antallet af perso-
ner, der udvikler hudallergi forårsaget af kemikalier, er der identificeret en række forskellige 
initiativer, som kan igangsættes for at udmønte strategien.  

Relevante interessenter, forskere og forbrugerorganisationer er blevet inddraget i processen i 
en tidlig fase ved en workshop afholdt af Miljøstyrelsen den 25. maj 2018. Her blev deltager-
nes synspunkter og ønsker til kommende indsatser drøftet, og disse er med til at danne grund-
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lag for initiativerne i denne strategi. Strategien har ligeledes været i høring blandt interessenter 
inden offentliggørelse og relevante høringskommentarer er efterfølgende indarbejdet i teksten.  

Initiativerne er grupperet under følgende fem fokusområder: 

1. Viden om effekt og eksponering
2. Vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber
3. Information og regulering – resulterende i færre allergitilfælde
4. Særligt problematiske kemikalier
5. Samarbejde med interessenter og andre myndigheder

Det samlede katalog over mulige initiativer er udfoldet i kapitel 5, hvor der under hvert enkelt 
fokusområde er angivet en prioritering af, hvilke initiativer som vurderes mest relevante og 
mulige at gennemføre i perioden 2018-2021. Prioriteringen er foretaget med udgangspunkt i, 
hvad der forventes at give den størst mulige effekt og under hensyntagen til de tilgængelige 
midler. Miljø- og Fødevareministeriet vil løbende justere prioriteringerne afhængigt af tilgæn-
gelige ressourcer, udfaldet af igangsatte initiativer under strategien og ny viden. I det følgende 
opsummeres de initiativer, det foreslås at sætte i gang i den strategiske indsats i 2018-2021.  

1. Viden om effekt og eksponering
Dette fokusområde styrkes ved fortsat at støtte den systematiske indsamling af viden om fore-
komst af allergi blandt eksempatienter på Videncenter for Allergi. Videncenter for Allergi over-
våger hyppigheden af allergi overfor kemikalier blandt eksempatienter via sin nationale data-
base. Videncenter for Allergi genererer desuden viden om årsager til allergi og forebyggelse
via forskning på højt internationalt niveau. Derudover igangsættes et eller flere kortlægnings-
projekter i Miljøstyrelsen af allergifremkaldende kemikalier i forbrugerprodukter. Fokus for
kortlægningsprojekterne prioriteres løbende. På baggrund af undersøgelser fra Videncenter
for Allergi undersøger Miljøstyrelsen i 2018 forekomsten af kobolt i lædervarer, da der er iden-
tificeret tilfælde af koboltallergi efter kontakt med læder. Det skal overvejes, om det vil være
relevant at igangsætte et projekt, som vurderer de samfundsøkonomiske omkostninger ved
hudallergi overfor et specifikt kemikalie (f.eks. kobolt) og som kan understøtte kommende
regulering.

2. Vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber
Dette fokusområde styrkes ved at identificere allergifremkaldende kemikalier, der i dag ikke er
vurderet i forhold til, om de er stærkt eller moderat allergifremkaldende. Et allergifremkaldende
kemikalies potens har betydning for, hvordan kemikaliet skal faremærkes. Samtidig skal der
arbejdes for, at hudallergi bliver prioriteret i forhold til myndighedernes kontrol med de informa-
tioner, som virksomheder er forpligtet til at levere om kemikaliers miljø- og sundhedsmæssige
egenskaber under REACH forordningen. Derigennem kan det vurderes, om der er brug for
yderligere viden om de konkrete stoffer.

I relation til det igangværende paradigmeskift fra testmetoder, der benytter forsøgsdyr, til al-
ternative testmetoder som f.eks. reagensglasforsøg og computermodeller, der kan forudsige 
forskellige kemikaliers egenskaber, skal Danmark fortsat følge metodeudviklingsarbejdet tæt 
(bl.a. i OECD regi). Udviklingen har stor betydning for, hvordan allergifremkaldende kemikalier 
fremadrettet identificeres og reguleres. Det er derfor afgørende, at de nye testmetoder giver 
tilstrækkelig viden om kemikaliernes allergifremkaldende egenskaber og potens, så man får 
identificeret de ”værste” kemikalier og derved gennem information og regulering kan forebyg-
ge, at befolkningen udsættes for disse.  
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Det anbefales samtidig, at der udvikles en ny (Q)SAR1 (Quantitative structure–activity relati-
onship) model for hudallergi på baggrund af seneste viden. Dette vil gøre det muligt at opdate-
re den danske (Q)SAR database og dermed også opdatere Miljøstyrelsens vejledende selv-
klassificeringsliste mht. hudallergi, så virksomheder kan klassificere og mærke deres kemikali-
er korrekt. Derudover vil det have betydning for et eventuelt fremtidigt EU-samarbejde med at 
kontrollere REACH registreringsoplysningerne for hudallergi, og til at validere nye principper 
for vurdering af et kemikalies allergifremkaldende egenskaber ved brug af information fra an-
dre kilder end dyreforsøg.  

3. Information og regulering
Dette fokusområde styrkes ved at målrette information til børn og unge, da mange udvikler
allergi allerede i teenageårene. På den baggrund har Miljøstyrelsen allerede i 2018 igangsat
en kampagne målrettet teenagedrenge om risikoen for parfumeallergi. Såfremt der kan tilveje-
bringes midler hertil anbefales det at igangsætte et af de initiativer, der er beskrevet i kapitel 5.
Eksempelvis en adfærdsbaseret kampagne med fokus på allergifremkaldende stoffer i et
barns hverdag eller en informationsindsats i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet mål-
rettet unge under uddannelse til erhverv med særlige kemikaliebelastninger. Udover særlige
kampagneindsatser vil Miljøstyrelsen fortsætte den løbende informationsindsats om risikoen
for hudallergi via diverse sociale medier, hjemmeside, messer og lignende. Der kan tages
udgangspunkt i de initiativer, der er udarbejdet i idékataloget. Der kan også opstå nye trends
eller viden, som det vil være mere væsentligt at informere om i perioden 2018-21.

Danmark skal fortsat arbejde for at regulere allergifremkaldende kemikalier. Som udgangs-
punkt arbejdes der ud fra en forsigtig tilgang, særligt når det drejer sig om legetøj, men også 
for kosmetiske produkter, da alle forbrugere (herunder børn) eksponeres for kosmetiske pro-
dukter dagligt. I forhold til legetøj skal Danmark arbejde for at begrænse brugen af parfume-
stoffer og allergifremkaldende konserveringsmidler, samt at visse parfumestoffer bliver mærk-
ningspligtige på legetøj. På kosmetikområdet skal Danmark arbejde for at begrænse brugen af 
11 specifikke parfumestoffer samt visse akrylater. Danmark skal arbejde for at visse parfume-
stoffer bliver mærkningspligtige, for yderligere mærkning af allergifremkaldende kemikalier, 
samt for en positiv liste over tilladte hårfarvestoffer. Danmark skal fortsat presse på for, at 
Kommissionen stiller forslag om ny lovgivning, såfremt EU's videnskabelige komiteer har vur-
deret, at et kemikalie ikke kan anvendes sikkert. Ligeledes skal Danmark fortsætte det danske 
pres for at begrænse allergifremkaldende kemikalier i miljømærkede produkter. Udarbejdelsen 
af et restriktionsforslag under REACH bør igangsættes, såfremt en uacceptabel risiko identifi-
ceres. Det kan eksempelvis være bestemte parfumestoffer i visse børneprodukter. Hvis der 
identificeres problematiske, allergifremkaldende stoffer, der ikke er klassificerede, eller hvor en 
potensvurdering mangler, kan udarbejdelse af et eller flere klassificeringsforslag for allergi-
fremkaldende kemikalier blive relevant.  

4. Særlige problematiske kemikalier
Kemikalier som visse parfumestoffer, konserveringsmidler, metaller og akrylater giver hyppigt
anledning til udvikling af allergi og kræver derfor et særligt fokus. Ligeledes skal ny viden om
særlige udsættelser, f.eks. luftbårne hudallergener og fødevareallergener, der anvendes i
kosmetiske produkter, følges nøje. Ny viden kan give anledning til, at initiativer igangsættes for
disse allergifremkaldende kemikalier eller grupper af allergifremkaldende kemikalier. I forhold
til at finde løsninger, der reducerer anvendelsen af konserveringsmidler i forbrugerprodukter,
herunder udvikling af alternative konserveringsstrategier, kan virksomheder søgetilskud gen-

1 En (Q)SAR model kan beregne sammenhængen mellem kemikaliers kemiske struktur og deres miljø- 
eller sundhedsfarlige egenskaber, f.eks. et kemikalies evne til at forårsage giftige effekter i vandmiljøet 
eller allergi. Se også afsnit 3.4. QSAR modeller kan derfor bruges til at forudsige kemikaliers miljø- eller 
sundhedsfarlige egenskaber. 
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nem Miljø- og Fødevareministeriets ”Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram” 
(MUDP).  

5. Samarbejde med interessenter og andre myndigheder
Samarbejde mellem myndigheder og interessenter på allergiområdet vurderes at have stor
betydning for effektivt at kunne nå målsætningen om færre danskere med hudallergi, og det
skal tilstræbes i alle initiativer hvor muligt. Det vil blive undersøgt blandt interessenter, om der
er grundlag for at etablere et særligt Dialogforum for Allergi, hvor myndigheder og relevante
interessenter på allergiområdet kan dele erfaringer, diskutere nye problemstillinger og styrke
koordinering af initiativer på allergiområdet. Erfaringerne viser, at det kan tage lang tid at regu-
lere allergifremkaldende kemikalier i EU. Et dialogforum kunne eventuelt bidrage med at iden-
tificere og få iværksat frivillige initiativer, som kan reducere forekomsten af allergi for specifikke
kemikalier forud for EU-regulering.
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10 % 
af den voksne 
befolkning har 
kontaktallergi. 
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1.4.1 Prioriterede initiativer i 2018-2019 
Nogle af de ovenstående beskrevne initiativer er indbyrdes afhængige, ligesom prioriteringen 
af de mest relevante initiativer kan ændre sig over tid. Dertil afhænger mange af de beskrevne 
initiativer af en prioritering af de tilgængelige ressourcer under Kemiindsatsen. I tabel 1 er der 
foretaget en prioritering af, hvilke initiativer, der foreslås igangsat i 2018-2019. I forbindelse 
med den årlige afrapportering af Kemiindsatsen bliver der lavet en kort status for de igangsatte 
initiativer. Dertil vil Miljø- og Fødevareministeriet i 2020 udarbejde og offentliggøre en midt-
vejsstatus, som også vil rumme en prioritering af, hvilke initiativer, der skal igangsættes i det 
videre forløb i 2020-2021.  

TABEL 1. Prioriterede initiativer i 2018-2019 (initiativerne er udfoldet i kapital 5) 

Initiativ Ny eller fortsættende 
aktivitet 

År Ressourcer 

Fokusområde 1: Viden om effekt og eksponering 

Systematisk indsamling af viden om 
forekomst blandt eksempatienter og 
forskning i hudallergi på Videncen-
ter for Allergi. 

Fortsættende aktivitet 2018 
2019 

Særskilt bevilling på DKK 
18,9 mio. over 4 år er afsat i 
Kemiindsats 2018-2021 til 
den videre drift af Videncen-
ter for Allergi   

Kortlægnings- og kontrolprojekt i 
Miljøstyrelsen: Krom VI og kobolt i 
lædervarer – kontrol og risikovurde-
ring. 

Ny aktivitet 2018 Ressourcer afsat under 
Miljøstyrelsens program til 
systematisk kortlægning af 
kemiske stoffer i forbruger-
produkter (DKK 450.000) og 
i Miljøstyrelsens kemikalie-
inspektion (DKK 150.000) 

Kortlægningsprojekt i Miljøstyrelsen 
med fokus på allergi: Emne beslut-
tes primo 2019 

Ny aktivitet 2019 Ressourcer afsættes under 
Miljøstyrelsens program til 
systematisk kortlægning af 
kemiske stoffer i forbruger-
produkter 

Fokusområde 2: Vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber 

Prioritering af hudallergi ved 
ECHA’s kontrol af registreringsop-
lysninger; identificere allicancer 
blandt andre EU medlemslande 

Ny aktivitet 2019 Udføres inden for Kemiind-
satsens generelle 
REACH/CLP aktiviteter 

Internationalt samarbejde om me-
todeudvikling 

Fortsættende 
aktivitet 

2018 
2019 

Udføres inden for rammer-
ne af Kemiindsatsens gene-
relle REACH/CLP aktiviteter 

Udvikling af ny (Q)SAR model for 
hudallergi  

Ny aktivitet 2019 Udføres inden for rammer-
ne af Kemiindsatsens gene-
relle REACH/CLP aktiviteter 

Fokusområde 3: Information og regulering – resulterende i færre allergitilfælde 

Informationskampagne til teenage-
drenge om parfumeallergi 

Ny aktivitet 2018 Ressourcer på DKK 
775.000 bevilliget af Miljø-
styrelsens engangsbevil-
linger 2018 

Informationskampagne med fokus 
på allergi 

Ny aktivitet 2019 Udføres inden for rammer-
ne af Kemiindsatsen 

Løbende publicering af information 
om allergi på Miljøstyrelsens hjem-
meside og sociale medier. 

Fortsættende 
Aktivitet 

2018 
2019 

Udføres inden for rammer-
ne af Kemiindsatsen  

Kommissionen er blevet kontaktet 
angående begrænsning af parfu-

Ny aktivitet 2018 Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen  
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mestoffer i legetøj 

MFVM* arbejder for at regulere 
formaldehyd i legetøj 

Fortsættende 
aktivitet 

2018 
2019 

Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

MFVM* arbejder for at regulere 
allergifremkaldende konserve-
ringsmidler i legetøj 

Fortsættende 
aktivitet 

2018 
2019 

Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

Kommissionen er blevet kontaktet 
angående begrænsning af parfu-
mestoffer i kosmetiske produkter 

Ny aktivitet 2018 Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

MFVM* skal undersøge muligheden 
for deklaration af formaldehyd fra 
formaldehydfrigivere i kosmetiske 
produkter 

Ny aktivitet 2019 Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

MFVM* arbejder fortsat for en posi-
tivliste over hårfarvestoffer 

Fortsættende aktivitet 2019 Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

MFVM* følger Kommissionens 
arbejde med at regulere akrylater i 
negleprodukter 

Fortsættende aktivitet 2018 
2019 

Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

MFVM* arbejder generelt for, at EU 
implementerer de videnskabelige 
komiteers vurderinger i relevant 
lovgivning  

Fortsættende 
aktivitet 

2018 
2019 

Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

MFVM* arbejder fortsat på at be-
grænse brugen af allergifremkal-
dende kemikalier i miljømærkede 
produkter 

Fortsættende aktivitet 2018 
2019 

Ikke særskilt finansieret af 
Kemiindsatsen 

Fokusområde 4: Særligt problematiske kemikalier 

Løbende fokus på ny viden om 
særlige grupper af kemikalier  

Fortsættende aktivitet 2018 
2019 

Udføres inden for rammer-
ne af Kemiindsatsen 

Fokusområde 5: Samarbejde med interessenter og andre myndigheder 

Etablering af dialogforum for allergi 
hvis bred efterspørgsel fra interes-
senter 

Ny aktivitet 2018 
2019 

Udføres inden for rammer-
ne af Kemiindsatsen 

*MVFM: Miljø- og Fødevareministeriet
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2. Kontaktallergi: Forekomst
og konsekvenser

2.1 Hvad er kontaktallergi? 
Kontaktallergi er en allergisk reaktion, der opstår, når kemiske stoffer trænger gennem hudens 
yderste lag og påvirker kroppens immunsystem.  Symptomet på kontaktallergi er eksem. De 
kemikalier, der forårsager allergi, kaldes allergener eller haptener. Nogle af de mest velkendte 
kontaktallergener er visse metaller, parfumestoffer, farvestoffer, og konserveringsmidler.  Et 
kemikalies potentiale for at udløse allergi betragtes som en iboende egenskab ved kemikaliet. 
Nogle allergener bliver først aktiverede efter hudkontakt, hvor de omdannes til mere reaktive 
forbindelser af hudens enzymer (bioaktivering). Denne type allergener kaldes pro-haptener. 
Andre allergener bliver først aktiverede efter kontakt med atmosfærisk luft, hvorved stoffet iltes 
(autooxideres). Denne type allergener kaldes pre-haptener (Videncenter for Allergi 2018b, 
SCCS 2012).  

De fleste kontaktallergener er små, reaktive molekyler, der reagerer med proteiner i huden. 
Allergen-protein komplekset transporteres gennem huden, hvorefter det aktiverer kroppens 
immunsystem. Komplekset opfanges af Langerhans celler som transporterer allergenet til 
nærmeste lymfeknude, og aktiverer T-cellerne, der deler sig i mange, ens celler. Når disse T-
celler næste gang møder det samme allergen, kan de huske og genkende allergenet, og der-
efter opstår den allergiske reaktion (Videncenter for Allergi 2018b, OECD 2012, SCCS 2012). 

Udvikling af kontaktallergi foregår i to faser: En induktionsfase og en eliciteringsfase. I indukti-
onsfasen, som også kaldes sensibiliseringsfasen, reagerer kroppen på allergenet første gang, 
man bliver udsat for det i tilstrækkelig store mængder. Immunsystemet aktiveres, men uden at 
der opleves symptomer. I eliciteringsfasen møder kroppen allergenet igen efter at være blevet 
sensibiliseret første gang, og der opstår en allergisk reaktion når immunsystemets T-celler 
genkender allergenet og danner en række signalstoffer (cytokiner). Disse signalstoffer tiltræk-
ker andre celler fra immunsystemet, som er skadelige for huden. Eliciteringsfasen kaldes også 
”provokation”. Det allergiske respons opstår, fordi kroppen forsøger at uskadeliggøre de ude-
frakommende allergener. Det allergiske respons, også kaldet allergisk kontakt dermatitis eller 
allergisk kontakteksem, viser sig ved kløe, rødme og hævelse af huden og evt. ved småblære 
og sårdannelse. Eksemet vil typisk sprede sig fra det hudområde, hvor det opstod første gang. 
Behandles eksemet ikke kan huden blive stiv og skællet, og eksemet blive kronisk, hvilket 
betyder, at selv om man ikke længere er i kontakt med de allergifremkaldende kemikalier, kan 
man stadig have eksem. Hvor selve induktionsfasen tager mellem ca. 10 dage til flere uger, så 
udvikles det allergiske respons (eliciteringen) typisk inden for 1-2 dage efter, at kroppen gen-
udsættes for kemkaliet efter sensibilisering (Videncenter for Allergi 2018b, OECD 2012, SCCS 
2012). Udvikling af kontaktallergi afhænger af den mængde eller dosis allergifremkaldende 
kemikalier, man udsættes for, og af hvor potente de er. Der kræves en større mængde til at 
inducere allergien i induktionsfasen end der efterfølgende kræves for at fremprovokere det 
allergiske respons (eksemet) i eliciteringsfasen. Endeligt er der individuel forskel i følsomhe-
den for de pågældende kemikalier. Sværhedsgraden af symptomerne kan derfor variere me-
get fra person til person. Har en person først udviklet allergi, forventes denne at vare resten af 
livet. 
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2.2 Forekomst af kontaktallergi i befolkningen 
Forekomsten af kontaktallergi i befolkningen estimeres på baggrund af befolkningsundersø-
gelser samt information fra patientstatistikker fra allergiklinikker eller dermatologiske afdelin-
ger, hvor man modtager, diagnosticerer og behandler patienter med eksem.  

Allergisk kontakteksem diagnosticeres ved en lappetest, hvor kamre med prøver af forskellige 
allergifremkaldende kemikalier sættes fast på ryggen med plaster. Efter 2-3 dage fjernes pla-
strene og huden undersøges for et allergisk respons flere gange i den følgende uge. Hvis man 
har en allergisk reaktion for et eller flere allergener i testen, viser det sig som en rød, kløende 
plet på ryggen på det sted, hvor stoffet har siddet (Videncenter for Allergi 2018b).   

I EU anvender allergiklinikker og dermatologiske afdelinger som udgangspunkt den Europæi-
ske basisserie til rutinemæssig diagnosticering ved lappetest. Denne testserie omfatter 30 
kendte allergener/blandinger af allergener, herunder bl.a. forskellige parfumestoffer, konserve-
ringsmidler, farvestoffer og metaller.  Ved mistanke om en specifik allergi kan man vælge, at 
teste øvrige kemikalier. Førende allergiforskere i EU har for nylig foreslået at udvide basisseri-
en til at omfatte yderligere kemikalier på baggrund af de seneste erfaringer fra dermatologiske 
klinikker (Wilkinson et al. 2017). 

Forekomsten af kontaktallergi overvåges blandt eksempatienter, der er i behandling hos en 
speciallæge eller på en dermatologisk klinik. Eksem kan have andre årsager end kontaktaller-
gi. Videncenter for Allergi overvåger hyppigheden af allergi overfor kemikalier blandt eksempa-
tienter i Danmark via sin nationale database (Videncenter for Allergi 2018b). Videncenter for 
Allergi genererer desuden viden om årsager til allergi og forebyggelse via forskning på højt 
internationalt niveau. Tilsvarende overvåger allergicentre og dermatologiske klinikker og net-
værk i andre lande forekomsten af kontaktallergi i de respektive patientgrupper. 

Den seneste danske befolkningsundersøgelse af hyppigheden af kontaktallergi, den såkaldte 
Glostrupundersøgelse fra 2006, viste, at 10 % af den voksne befolkning har kontaktallergi over 
for et eller flere kemikalier (Videncenter for allergi 2018a). 

Siden er antallet af eksempatienter, som testes for kontaktallergi steget, hvilket tyder på en 
øget forekomst af allergi. Det vurderes at være en følge af, at vi eksponeres for flere allerge-
ner i vores hverdag. En undersøgelse af befolkningen i fem EU-lande (Tyskland, Holland, 
Portugal, Sverige og Italien), baseret på interview og lappetest indsamlet i 2008-2011 viser en 
væsentligt højere forekomst sammenlignet med den danske undersøgelse fra 2006, men med 
stor forskel på hyppigheden i de forskellige lande. I gennemsnit havde 27,7 % af de undersøg-
te personer kontaktallergi over for mindst et af de testede kontaktallergener i den Europæiske 
basisserie. Frekvensen af kontaktallergi i de enkelte lande dækker over et spænd fra ca. 17 % 
i Sverige til ca. 34 % i Portugal (Diepgen et al. 2016). I den europæiske undersøgelse blev 
befolkningen testet for allergi over for flere forskellige kemikalier end i den danske undersø-
gelse, hvorfor resultaterne af de to studier ikke er direkte sammenlignelige. Videncenter for 
Allergi anslår, at der ville være set en forekomst på 20 % i den danske befolkning, hvis Dan-
mark havde deltaget i den europæiske undersøgelse. 

Hvis en befolkningsundersøgelse skal give et repræsentativt billede af hyppigheden af kon-
taktallergi, bør der indgå mange forskellige (mistænkte) allergener og et stort antal testperso-
ner, der repræsenterer forskellighed i køn, alderssammensætning, geografisk tilhørsforhold, 
etnicitet osv. Der er behov for befolkningsstudier, således at den befolkningsbaserede hyppig-
hed i forskellige aldersgrupper og kønsfordeling kortlægges i Danmark. Befolkningsstudier har 
stor værdi i forhold til at kunne vurdere behovet for nye indsatser samt effekterne heraf. Be-
folkningsundersøgelser er meget ressourcekrævende og foretages derfor ikke hyppigt.  
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Det er blandt stofgrupperne metaller, konserveringsmidler og parfume, at man finder de hyp-
pigste årsager til kontaktallergi blandt forbrugere. I den europæiske undersøgelse gav denne 
type stoffer anledning til allergi hos henholdsvis 16 %, 6 % og 5 % af de undersøgte (Diepgen 
et al. 2016). Kontaktallergi ses generelt hyppigere hos kvinder end hos mænd (Videncenter for 
allergi 2018b). 

2.3 Forekomst af erhvervsbetinget kontaktallergi 
Arbejdsbetingede hudlidelser i form af håndeksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetin-
gede lidelse i Danmark med 2.600-3.000 anmeldelser pr. år (Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring 2018), hvoraf ca. 25 % skyldes allergi (Carøe et al., 2014). Mere end hver femte (22,8 %) 
af de beskæftigede lønmodtagere svarer i Arbejdsmiljø og Helbred, at de har haft hudproble-
mer på hænderne indenfor de seneste 12 måneder, 16,8 % at de har haft hudkontakt med 
kemikalier mindst 1/4 af tiden og 23,4 % at de har haft våde eller fugtige hænder mindst ¼ af 
arbejdstiden (NFA, 2018). Stofgrupper, der hyppigt forårsager arbejdsbetinget kontaktallergi, 
er gummikemikalier, konserveringsmidler, epoxyresiner, metaller (nikkel, kobolt, krom), hårfar-
ver og andre frisørprodukter, parfumestoffer og andre kemikalier (fx kolofonium) (Carøe et al., 
2014; Friis et al., 2013; Videncenter for Allergi, 2018c). Erhverv der ofte rammes af arbejdsbe-
tingede allergiske hudlidelser er fx sundhedssektoren, levnedsmiddelindustrien, frisører, ren-
gøring, metalindustrien, bygge og anlæg, malere (Carøe et al., 2014; Schwensen et al. 2013; 
Videncenter for Allergi, 2018c). Hertil kommer, at der i erhverv med meget vådt arbejde er en 
forhøjet risiko for udvikling af kontaktallergi. 

Arbejdsbetinget håndeksem starter typisk i en ung alder og får ofte et kronisk forløb, der kan 
føre til langvarigt sygefravær og jobskifte, som påvirker den enkelte patient og er en økono-
misk byrde for samfundet i form af sundhedsrelaterede udgifter, tabt arbejdsfortjeneste, revali-
dering og førtidspensioner (Meding et al., 2005; Carøe et al., 2018a; Carøe et al., 2018b). 
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2.4 Samfundsøkonomiske konsekvenser 
Vurderes hudallergene stoffer i forhold til stoffer med andre toksikologiske egenskaber, betrag-
tes effekten af de hudallergene stoffer som et alvorligt effektområde, hvor effekten er mere 
alvorlig end effekten af kemikalier med generelle toksikologiske effekter (som f.eks. irritation), 
men mindre alvorlig end effekten af kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige kemikalier. 
På grundlag af omfanget af personer, som udvikler kontaktallergi, er området estimeret til at 
være den anden mest omkostningsfulde kemikalierelaterede lidelse efter kræft i EU.  

De mange tilfælde af kontaktallergi i befolkningen har betydelige samfundsøkonomiske konse-
kvenser. I runde tal vurderes de årlige udgifter pr. allergitilfælde samlet set til ca.15.000 kr. for 
personer i arbejdsstyrken (Miljøstyrelsen 2017). Udgifterne relateret til allergi for krom er dog 
skønnet til over 100.000 kr. pr. tilfælde i de første år faldende til knap 60.000 kr. herefter (RAC 
and SEAC opinion, 2013).   

Kombineres disse omkostningsskøn med hyppigheden af allergi (ca. 10 % af den voksne 
befolkning i Danmark), skønner Miljøstyrelsen de årlige udgifter forbundet med kontaktallergi 
til at være ca. 7-14 mia. kr.2, hvoraf velfærdstabet er den dominerende faktor. Hertil kommer 

2 Dette skøn er beregnet på basis af Miljøprojekt 2004/929 (Miljøstyrelsen, 2004) opdateret til 2016 priser 
og vurderinger foretaget i forbindelse med det danske forslag om EU-begrænsning af krom(VI) afgivelsen 
fra læder, som trådte i kraft den 1. maj 2015. Der knytter sig stor usikkerhed til beregningerne. 
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omkostninger for allergi for børn og unge under 18 år, som ikke indgår i beregningerne. Endvi-
dere kan hyppigheden som nævnt ovenfor være større end de ca. 10 %, og de reelle omkost-
ninger kan derfor være væsentlig højere end det angivne skøn.  

Det er tydeligt, at der er ganske store samfundsøkonomiske besparelser, hvis allergitilfælde 
kan forebygges. Beregninger har vist at begrænsningen af nikkel i forbrugerprodukter med 
længerevarende hudkontakt har givet sundhedsmæssige besparelser på ca. 10 mia. kr. i 
Danmark over en 20 årig periode (2002 prisniveau), idet det forudsattes, at antallet af nye 
nikkelallergikere ellers ville have været dobbelt så højt (Miljøstyrelsen, 2004). For krom VI er 
den beregnede sundhedsmæssige besparelse ved reguleringen af krom VI i læder beregnet til 
4,4 mia. € i EU over en 20 årig periode (RAC and SEAC opinion, 2013), hvoraf besparelsen 
isoleret for Danmark vurderes til 375 mio. kr. (2010 prisniveau).  

Effektvurderingen af Kemiindsatsen i 2014-2017 viser ligeledes tydeligt, at der er meget store 
besparelser at hente ved regulering af allergifremkaldende stoffer. Ud over de ovennævnte 
eksempler illustreres det bl.a. ved forbuddet mod MI i visse kosmetikprodukter, hvor der blev 
beregnet en besparelse på ca. 360 mio. kr. pr. år ved at forbygge de ca. 1000 skønnede nye 
MI-allergitilfælde (Miljøstyrelsen 2017).
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3. Identifikation og vurdering
af kemikaliers hudallergene
egenskaber

For at forebygge og reducere forekomsten af kontaktallergi er det nødvendigt at kunne identifi-
cere de kemikalier, der udløser allergi, samt vurdere deres allergifremkaldende potentiale. De 
metoder og informationer, der anvendes til at identificere allergifremkaldende kemikalier, kan 
komme fra flere forskellige kilder; herunder fra viden om mennesker (patientstatistikker eller 
befolkningsundersøgelser), dyreforsøg (in-vivo metoder), reagensglasforsøg (in-vitro og in-
chemico metoder) og information genereret via computer modellering ((Q)SAR). I det følgende 
beskrives de forskellige metoder og informationskilder kort, med inddragelse af deres relevans 
i forhold til kemikalielovgivningen (se kapitel 4): 

3.1 Humane data 
Information fra mennesker er en væsentlig kilde til at identificere allergifremkaldende kemikali-
er. Data fra allergiklinikker og dermatologiske afdelinger – herunder resultater af diagnostiske 
lappetest - giver en stor viden om hvilke kemikalier, der giver kontaktallergi hos mennesker, og 
med hvor stor hyppighed. Befolkningsundersøgelser og information fra arbejdsmiljøet bidrager 
også til at udpege, hvor problemerne opstår, og i hvor høj grad man udsættes for kemikalierne 
i hverdagen eller i arbejdsmiljøet. Hvor dyreforsøg, reagensglasforsøg og computer model 
beregninger primært giver viden om et kemikalies iboende egenskab som værende allergi-
fremkaldende eller ej, samt eventuelt viden om kemikaliernes potens, så viser humane data 
noget om, i hvor høj grad befolkningen rent faktisk udsættes for allergifremkaldende kemikali-
er, og hvor hyppigt de forskellige kemikalier udløser kontaktallergi. Humane data bidrager 
primært med viden om allergifremkaldende kemikaliers eliciteringspotentiale, dvs. den dosis 
som vil fremprovokere et allergisk respons hos allerede sensibiliserede personer. Derimod er 
det svært at udlede den dosis, som er nødvendig for at inducere allergien i første omgang. Det 
diskuteres om grænseværdier i lovgivningen bør sættes ud fra et ønske om at forhindre nye 
tilfælde af allergi (induktion) eller beskytte allerede sensibiliserede personer (elicitation). Så-
fremt der fastsættes grænseværdier på baggrund af elicitering vil det både være beskyttende 
mod induktion og elicitering. Dermed forebygges, at nye allergitilfælde opstår, og samtidig 
reduceres konsekvenserne for personer, der har udviklet allergi. Humane data er altid bagud 
skuende, da man først får informationen når problemet er opstået. I forhold til at forebygge 
udvikling af allergi, er det derfor afgørende at indhente information om kemikalierne inden de 
kommer på markedet. Information om hyppigheden af allergi for bestemte kemikalier i befolk-
ningen, f.eks. fra diagnostiske lappetest, epidemiologiske undersøgelser m.v., kan sammen 
med viden om graden af eksponering for kemikalierne anvendes til at klassificere stoffer for 
allergifremkaldende (sensibiliserende) egenskaber ifølge reglerne i EU’s CLP forordning (se 
afsnit 4.2), inklusiv potensvurdering i form af kategorisering af kemikalier i kategori 1A (stærke 
allergener) eller kategori 1B (andre allergener).  

3.2 Dyreforsøg (in-vivo metoder) 
I forsøg med dyr anvendes dyret som en model til at forudsige effekter i mennesker. Der fin-
des forskellige standardiserede testmetoder til identificering af allergifremkaldende kemikalier, 
og typisk anvendes mus eller marsvin som model. Metoderne er lidt forskellige, afhængig af 
om det respons, man måler, relaterer sig til induktionsfasen (sensibilisering) eller eliciterings-
fasen (provokation). I den nyeste testmetode med mus (LLNA metoden: Local Lymph Node 
Assay, OECD test guideline nr. 429) måler man på induktion, dvs. et immunrespons i lymfe-
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knuderne tættest på det sted, hvor man har påført kemikaliet. I metoden er der indlagt mulig-
hed for at vurdere potensenaf det testede kemikalie, dvs. om det er svagt er stærkt allergi-
fremkaldende3. I to andre testmetoder med marsvin (”GPMT”: Guinea Pig Maximisation Test 
og “Buehler” metoderne, OECD test guideline nr. 406), måler man på elicitering, dvs. frem-
komst af allergisk kontakt eksem efter induktion og efterfølgende provokation (elicitering). 
Resultaterne af disse to typer forsøg er ikke lige så anvendelige til at vurdere potens, men det 
er muligt, hvis studierne er designet ordentligt. Resultaterne af omtalte dyreforsøg er direkte 
anvendelige til at klassificere kemikalier for allergifremkaldende (sensibiliserende) egenskaber 
ifølge reglerne i EU’s CLP forordning (se afsnit 4.2), inklusiv potensvurdering i form af katego-
risering af kemikalier i kategori 1A (stærke allergener) eller kategori 1B (andre allergener). 

3.3 Reagensglasforsøg (in-vitro og in-chemico metoder4) 
Både i EU og globalt er der krav og målsætninger om, at reducere antallet af dyreforsøg og 
mindske antallet af forsøgsdyr i de enkelte studier. Dette er af etiske hensyn og afspejler også, 
at der bliver introduceret flere og flere kemikalier på markedet, hvor der kræves information 
om deres egenskaber. Der er derfor stort fokus på at mindske antallet af forsøgsdyr i eksiste-
rende dyretestmetoder, og i særlig grad på at udvikle nye, alternative testmetoder uden an-
vendelse af forsøgsdyr. Der er udviklet flere, standardiserede metoder til vurdering af hudal-
lergifremkaldende egenskaber uden brug af forsøgsdyr. Den bagvedliggende mekanisme for 
kontaktallergi er velbeskrevet i en såkaldt ”Adverse Outcome Pathway”, der omfatter de for-
skellige mekanistiske trin i sensibiliseringsprocessen. For flere af disse trin er der udviklet in-
vitro eller in-chemico metoder, og for mange kemikalier kan en enkelt eller en kombination af 
disse metoder med relativ stor sikkerhed anvendes til at identificere, om et kemikalie er hudal-
lergifremkaldnende eller ej. De eksisterende in-vitro og in-chemico testmetoder kan på nuvæ-
rende tidspunkt ikke bruges direkte til at vurdere, hvor potent kemikaliet er, dvs. om der er tale 
om stærkt eller moderat virkende allergener. Fortolkning af resultater fra in-vitro og in-chemico 
test og kombinationer heraf kræver et relativt højt niveau af ekspertviden. 

3.4 Computermodellering ((Q)SAR) 
For kemikalier med kendt identitet, dvs. kendt kemisk struktur, kan dets allergifremkaldende 
egenskaber forudsiges ud fra computermodellering ved metoden Quantitative Structure Activi-
ty Relationships ((Q)SAR). (Q)SAR baserer sig på viden om kemikalier, der er testede i in vitro 
tests og/eller dyreforsøg, og hvor egenskaberne er veldokumenterede. Disse data anvendes til 
at forudsige egenskaber for andre kemikalier med lignende struktur. Computermodellering og 
nye principper for kombination af forskellige typer information (se næste afsnit) forventes 
fremover at blive anvendt i højere grad i takt med, at man går væk fra de traditionelle dyrefor-
søg.  
(Q)SAR forudsigelser kan i princippet anvendes (alene) til at opfylde forskellige krav under
kemikalielovgivningen, herunder f.eks. virksomhedernes selvklassificering af kemikalier under
EU’s CLP forordning, hvis modellerne er validerede og forudsigelserne er tilstrækkeligt korrek-
te og indenfor modellens gyldighedsområde.  DTU og MST har ved hjælp af information i da-
tabasen og andre QSAR redskaber udgivet en vejledende selvklassificeringsliste, der indehol-
der forslag til selvklassificering for bl.a. hudallergi blandt de stoffer, der ikke har en harmonise-

3 Der findes varianter af LLNA metoden (OECD test guideline nr. 442A og 422B), der kan identificere 
allergene stoffer, men som ikke muliggør vurdering af potensen. 

4 In-vitro og in-chemico metoder kaldes også reagensglasforsøg. In-vitro metoder er baseret på test med 
celler eller cellekomponenter/cellevæv. In-chemico metoder er baseret på viden om kemisk reaktivitet. 
For hudallergi er det f.eks. viden om hvordan et stof reagerer med visse aminosyrer, der findes i huden. 
De nuværende in-vitro og in-chemico metoder metoder, som er udviklet til brug for at vurdere allergene 
egenskaber, dækker dog ikke hudens evne til at omdanne (metabolisere) kemiske stoffer ved hjælp af 
hudens enzymer. Metoderne er derfor ikke direkte anvendelige for stoffer, som først virker allergent efter 
omdannelse i huden.    
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ret EU klassificering herfor. (Q)SAR forudsigelser er dertil et vigtigt redskab til at foretage 
indledende screeninger af kemikaliers potentielle effekter og udpege kemikalier, der potentielt 
har problematiske egenskaber. (Q)SAR vil også kunne bruges i myndighedernes arbejde med 
at kontrollere REACH registreringsoplysningerne for hudallergi. Dette er ikke på nuværende 
tidspunkt prioriteret af EU’s Kemikalieagentur. I Danmark har Miljøstyrelsen igennem mange 
år samarbejdet med DTU Fødevareinstituttet om en dansk (Q)SAR database, der er offentlig 
tilgængelig og indeholder forudsigelser om mere end 600.000 kemikalier. Der findes også en 
række internationale (Q)SAR værktøjer af relevans for identifikation af hudallergene stoffer, 
herunder OECD’s QSAR Application Toolbox.  

3.5 Kombination af forskellige typer data 
Der arbejdes i OECD regi med at udvikle integrerede vurderings- og testningsstrategier (IATA) 
for både identifikation af hudallergener og deres klassificering i kategori 1A eller 1B. Sådanne 
strategier kræver et højt niveau af ekspertvurdering, og er dermed ikke en foretrukken frem-
gangsmåde i forhold til at vurdere og klassificere kemikalier for hudallergi.  Ekspertbedømmel-
se kan give anledning til tvivlsomme/diskutable konklusioner, som ikke er nemt gennemskueli-
ge. Under OECD’s test guideline program arbejdes derfor med fastsættelse af principper for, 
hvordan forskellige kombinationer af data/information kan anvendes til at vurdere hudallergene 
egenskaber. Herunder f.eks. (Q)SAR, in-vitro og in-chemico test resultater, information fra 
tidligere udførte dyreforsøg mv. Formålet er at opstille simple regler (”Defined Approaches”) 
for, hvordan et kemikalies allergifremkaldende egenskaber kan vurderes i henhold til gælden-
de lovkrav uden at skulle udføre nye dyreforsøg, og uden at stille krav om en høj grad af ek-
spertvurdering. Ud fra det foreløbige arbejde, ser det ud til, at denne tilgang kan identificere 
hudallergifremkaldende kemikalier ligeså godt eller bedre end LLNA testen (OECD TG 429).  

Et muligt problem med anvendelsen af sådanne vurderingsprincipper er, at de formentlig kan 
give forskellige resultater (dvs. et princip vil resultere i en positiv vurdering mens et andet 
princip vil kunne give en negativ vurdering). Samtidig skal ethvert accepteret princip for hudal-
lergi kunne vælges frit og bruges uden ekspertbedømmelse. En virksomhed, der skal vurdere 
og klassificere et kemikalie inden markedsføring, kan dermed vælge den tilgang, der giver det 
mest fordelagtige resultat. En sådan udvikling er ikke usandsynlig og vil underminere beskyt-
telsesniveauet.  

I forbindelse med kontrol af REACH registreringsdata har myndighederne hidtil fokuseret på 
kontrol og dyberegående evaluering af oplysninger vedrørende CMR, andre alvorlige sund-
hedsfarer ved gentagen udsættelse samt PBT og vPvB5 effekter. Det diskuteres nu, om foku-
seret kontrol af registreringsoplysninger vedrørende hudallergi fremtidigt skal prioriteres, når 
det nuværende arbejde med at omsætte ”Defined Approaches” til OECD testguidelines formelt 
accepteres til at identificere og klassificere hudallergifremkaldende kemikalier. Herunder kate-
gorisering af kemikalier i kategori 1A (stærke allergener) eller kategori 1B (andre allergener) i 
medfør af CLP forordningens regler.     

5 CMR: Stoffer med kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber. PBT: Stoffer, 
der er persistente, bioakkumulerbare og toksiske. vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerbare 
stoffer 
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4. Regulering af hudallergene
kemikalier i Danmark og EU

Regulering af allergifremkaldende kemikalier foregår på europæisk niveau. EU’s REACH og 
CLP forordninger er de overordnede kemikaliereguleringer i EU. Dertil kommer specifikke 
produktreguleringer for f.eks. bekæmpelsesmidler (pesticider og biocider), legetøj og kosmetik. 
I det følgende beskrives de kemikaliereguleringer, der er de primære, når det gælder regule-
ring af allergifremkaldende kemikalier i EU.  

I kemikalielovgivningen dækker betegnelsen kemikalier over henholdsvis enkelte stoffer og 
blandinger, hvori der indgår to eller flere stoffer. En blanding kan f.eks. være et rengørings-
middel, lim eller maling. Ligeledes bruges ofte betegnelsen ”sensibiliserende” i stedet for aller-
gifremkaldende. I dette kapitel og i beskrivelsen af de initiativer i afsnit 5.2 og 5.3, der har 
ophæng i lovgivningen, bruges derfor betegnelserne ”stof” eller ”blanding” (i stedet for kemika-
lier), og ”sensibiliserende” (i stedet for allergifremkaldende).  

4.1 REACH forordningen 
EU’s REACH forordning, (EC) nr. 1907/2006, fastsætter regler for virksomheders registrering 
af kemiske stoffer, der markedsføres i EU i mængder > 1 ton/år, samt for myndighedernes 
evaluering og godkendelse af problematiske stoffer.  

Krav til information 
REACH forordningen omfatter en pligt for de virksomheder, der producerer stoffer i EU eller 
importerer stoffer til EU, til at registrere stofferne hos myndighederne forud for markedsføring. 
REACH er blandt de få lovgivninger, som stiller krav om generering af viden på et nærmere 
fastsat niveau inden markedsføring (informationskrav er defineret i REACH forordningens 
bilag VII-X). Registreringen skal bl.a. indeholde dokumentation for stoffernes sundheds- og 
miljømæssige egenskaber, og informationskravene øges med stigende mængde, der produce-
res eller importeres. Det er muligt for myndighederne at vurdere, om disse registreringer inde-
holder data af tilstrækkeligt omfang og kvalitet. Hvis der er tale om farlige (klassificerede) 
stoffer, har virksomhederne pligt til at udarbejde og levere såkaldte sikkerhedsdatablade til de 
erhvervsmæssige brugere. Et sikkerhedsdatablad skal bl.a. indeholde information om stoffets 
farlighed og andre egenskaber, anvisninger om sikker anvendelse i arbejdsmiljøet f.eks. ved 
brug af værnemidler, og om korrekt bortskaffelse. 

For alle stoffer, der er omfattet af registreringspligt under REACH, dvs. stoffer markedsført fra 
1 ton/år og opefter, er der krav om at levere information om hudsensibiliserende egenskaber. 
Disse informationer skal være tilstrækkelige til at man kan foretage en farevurdering og klassi-
ficering i henhold til CLP forordningens regler om klassificering og mærkning (se afsnit om 
CLP forordningen). Informationskravet for sensibilisering er for nylig blevet ændret i REACH 
forordningen, således at man fortrinsvis skal foretage in-vitro forsøg for at vurdere et stofs 
sensibiliserende egenskaber. Kun hvis in-vitro metoderne ikke kan anvendes pga. stoffets 
særlige karakter, eller hvis resultatet af allerede udførte in-vitro forsøg ikke kan give informati-
on om, hvorvidt der er tale om et potent allergen for mennesker, skal man udføre dyreforsøg.  

REACH forordningen giver også myndighederne mulighed for at regulere stoffer med særligt 
problematiske egenskaber, som beskrevet herunder. 
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Kandidatliste og godkendelsesordning 
Kandidatlisten er en liste over særligt problematiske stoffer, der blandt andet omfatter kræft-
fremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige stoffer (CMR stoffer), stoffer der er særligt 
problematiske i miljøet (PBT og vPvB stoffer), og stoffer med andre alvorlige virkninger på 
mennesker og miljø, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer. Det er hensigten med kandidatli-
sten, at de stoffer, der er på denne liste, med tiden skal optages på REACH forordningens 
”godkendelseslisten” med henblik på udfasning. Når et stof kommer på godkendelseslisten 
skal virksomheder, der fortsat ønsker at bruge stoffet, søge om godkendelse og opnå flertal 
herfor ved afstemning i EU's REACH komité. Godkendelsesordningen er således et admini-
strativt tungt reguleringsværktøj og egnet til at håndtere et begrænset antal kemikalier. Det har 
været diskuteret om hudsensibilisering betragtes som en ”alvorlig nok” egenskab i forhold til at 
komme på kandidatlisten. Der har indtil nu været rejst et forslag om at indstille et stærkt sensi-
biliserende stof til optagelse på kandidatlisten, men dette forslag fik ikke opbakning. På den 
baggrund er det tvivlsomt, om Kandidatlisten er et muligt værktøj til generel regulering af sen-
sibiliserende stoffer i EU.  

Begrænsning/restriktioner 
Restriktioner er et andet værktøj under REACH forordningen, hvor særskilte anvendelser af et 
stof kan forbydes eller begrænses. Hvis et medlemsland eller Kemikalieagenturet (ECHA) kan 
identificere risici, der ikke er tilstrækkeligt kontrollerede, kan de foreslå at et eller flere stoffer 
begrænses i deres anvendelse. Der kan være tale om et generelt forbud med få eller flere 
undtagelser, eller det kan være et mere specifikt forbud mod fx indhold at et stof i en konkret 
anvendelse. Det er REACH forordningens bilag XVII, der indeholder alle eksisterende be-
grænsninger, herunder f.eks. begrænsninger for nikkelfrigivelse fra genstande med længere-
varende hudkontakt og begrænsning af det stærkt sensibiliserende stof krom VI i lædervarer 
på forslag fra Danmark. Et restriktionsforslag for indholdsstoffer i tatoveringsfarver, herunder 
sensibiliserende stoffer, er aktuelt under behandling i EU. Sverige og Frankrig har tilkendegi-
vet, at de i 2019 vil fremsende et restriktionsforslag for tekstilers indhold af stoffer klassificeret 
som sensibiliserende.  
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4.2 CLP forordningen 
EU’s CLP forordning, (EC) nr. 1272/2008, fastsætter regler for klassificering, mærkning og 
emballering af farlige kemikalier, også betegnet stoffer og blandinger. Virksomheder, der mar-
kedsfører kemiske stoffer eller blandinger i EU, skal forud for markedsføring vurdere, om stof-
fet eller blandingen skal klassificeres som farligt for sundhed, miljø eller som havende fysiske 
farer. Hvis et stof eller en blanding er klassificeret som farligt, skal det faremærkes på etiketten 
ved brug af farepiktogrammer, standardiserede fare- og sikkerhedssætninger og anden obliga-
torisk information. Formålet med denne faremærkning er at sikre, at brugeren bliver oplyst om 
de potentielle farer, der knytter sig til kemikaliet, og bliver oplyst om, hvordan man anvender 
og bortskaffer kemikaliet på en sikker måde. Der stilles også krav om sikker og forsvarlig em-
ballering. Der er ingen krav om, at virksomhederne skal teste stoffer og blandinger forud for 
farevurderingen. Stoffer og blandinger klassificeres på baggrund af de tilgængelige informatio-
ner. Det er bl.a. gennem REACH forordningens informationskrav, at data til brug for klassifice-
ring bliver tilvejebragt. 

Kriterierne for vurdering af sensibiliserende egenskaber af et stof eller en blanding er overve-
jende baseret på resultater fra standardiserede dyreforsøg og/eller information fra mennesker. 
I princippet er det også muligt at anvende data fra reagensglasforsøg (in-vitro data), men der 
er endnu ikke fastsat kriterier for, hvordan man kan bruge den slags informationer til klassifice-
ring. Der er igangsat en proces i EU og på globalt plan, som sigter på at opstille kriterier for 
brug af information fra kombinationer af forsøgsdyrfri metoder til klassificering. 

Klassificering og potensvurdering 
Fareklassen for hudsensibilisering omfatter en generel kategori (kategori 1) og to underkate-
gorier; hhv. kategori 1A for stærkt sensibiliserende stoffer og kategori 1B for øvrige sensibilise-
rende stoffer. Muligheden for at sub-kategorisere sensibiliserende stoffer i kategori 1A eller 1B 
(dvs. vurdere stoffernes potens) blev først indført i CLP forordningen i 2014. Klassificering i 
enten kategori 1A eller 1B forudsætter, at der er tilstrækkelig information om stoffets potens. 
Hvis de tilgængelige informationer giver mulighed for at klassificere et stof enten i kategori 1A 
eller 1B, skal man gøre dette. Hvis informationen derimod ikke er specifik nok til at foretage 
potensvurdering, men alene kan bruges til at vise at et stof er sensibiliserende, bruges den 
generelle kategori 1.  

Potensvurderingen er vigtig i forhold til den fareinformation, der gives til brugerne på etiketten 
af kemiske blandinger som f.eks. rengøringsmidler, maling og lim. Det er fordi, at grænserne 
for hvornår indholdet af et sensibiliserende stof i en blanding kræver en faremærkning af blan-
dingen, er 10 gange lavere for stoffer i kategori 1A end for kategori 1 og 1 B stoffer. Der findes 
en stor mængde stoffer, som virksomhederne har selvklassificeret som hudsensibiliserende i 
den generelle kategori 1. Det har stor betydning, at disse bliver vurderet i forhold til deres 
potens for at kunne prioritere indsatsen. Denne opgave påhviler de virksomheder, der mar-
kedsfører stofferne i EU. Myndighederne har dog mulighed for at foreslå harmoniseret klassifi-
cering ”stof for stof”. Det er dog en tids- og ressourcekrævende opgave at udarbejde sådanne 
forslag. 

Faremærkning 
Afhængigt af om et stof er klassificeret i kategori 1, 1A eller 1B, er der forskellige grænser for, 
hvornår en kemisk blanding indeholdende et eller flere sensibiliserende stoffer, f.eks. maling 
eller et rengøringsmiddel, skal klassificeres og mærkes som sensibiliserende. Hvis et stof er 
klassificeret i kategori 1A, så vil en blanding indeholdende 0,1 % eller mere af dette stof skulle 
klassificeres og mærkes som sensibiliserende med piktogram, fare- og sikkerhedssætninger. 
Hvis et stof er klassificeret i kategori 1 eller 1B, så vil en blanding indeholdende 1,0 % eller 
mere af dette stof skulle klassificeres og mærkes som sensibiliserende.  
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Der er dertil fastsat grænser for, hvornår indholdet af et sensibiliserende stof i koncentrationer 
under klassificeringsgrænsen kræver, at der på etiketten oplyses, at produktet indeholder 
sensibiliserende stoffer. Det betyder, at selv om et produkt ikke som helhed skal klassificeres 
som sensibiliserende, så kræves der en særlig mærkning af produktet med sætningen ”inde-
holder [navn på det sensibiliserende stof], kan udløse allergisk reaktion” hvis der indgår et eller 
flere sensibiliserende stoffer over en vis koncentration. Det er for at forebygge udløsning af 
allergi (elicitering) hos allerede sensibiliserede personer. Grænserne for denne særlige mærk-
ning er normalt 0,01 % for kategori 1A stoffer og 0,1% for kategori 1 eller 1B stoffer. 

Da grænserne for klassificering og mærkning er strengere for kategori 1A stoffer sammenlig-
net med kategori 1 eller 1B stoffer, så er det væsentligt, at de mest potente sensibiliserende 
stoffer bliver identificeret og klassificeret korrekt. Klassificering er et af de primære redskaber 
til at identificere sensibiliserende stoffer, og mærkningen videregiver relevant information til 
brugerne om, hvorvidt stofferne er til stede i de kemikalier, der anvendes hjemme og på ar-
bejdspladsen. 

4.3 Regler for kosmetiske produkter 
Kosmetiske produkter reguleres af kosmetikforordningen EU Forordning nr. 1223/ 2009 artikel 
2 (EU, 2009a). Kosmetiske produkter kan eksempelvis være cremer, deodoranter eller tand-
pasta. Et kosmetisk produkt skal være sikkert for menneskers sundhed, når det anvendes 
under normale betingelser eller under betingelser, som med rimelighed kan forudses. For at 
påvise, at et kosmetisk produkt er sikkert for menneskets sundhed, skal der foretages en sik-
kerhedsvurdering af det kosmetiske produkt.  

Mærkning 
Ifølge kosmetikforordningen skal kosmetiske produkter mærkes med fuld indholdsdeklaration. 
Det er derfor muligt at se på produktets emballage, hvilke indholdsstoffer der er anvendt i 
produkterne. I indholdsdeklarationen skal indholdsstofferne angives ved deres INCI-navn, dvs. 
den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (”International Nomenclature 
Cosmetic Ingredients”). Parfumestoffer skal angives med den samlede betegnelse ”aroma” 
eller ”parfume”. Det betyder, at præcist hvilket parfumestof, der er anvendt, ikke nødvendigvis 
fremgår af indholdsdeklarationen. Dog skal 26 specifikke parfumestoffer angives i indholdsde-
klarationen ved deres INCI-navn, hvis deres koncentration overstiger 0,001 % i produkter, som 
ikke afrenses (leave-on) eller 0,01 % i produkter, som afrenses (rinse-off). Yderligere knyttes 
der advarselsmærkning til særlig allergifremkaldende hårfarvestoffer – eksempelvis ”Hårfarve-
stoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner”.  

Begrænsninger 
Kosmetikforordningen indeholder herudover en række begrænsninger vedrørende forskellige 
kemiske stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer.  Forordningen indeholder en forbudsli-
ste, en liste over stoffer som begrænses samt tre positivlister (farvestoffer, konserveringsmid-
ler og UV-filtre).  

4.4 Regler for vaske- og rengøringsmidler 
Vaske- og rengøringsmidler reguleres under detergentforordningen 648/2004. Denne forord-
ning dækker f.eks. tekstilvask, rengøringsmidler og opvaskemidler. Forordningen fastlægger 
regler for deklaration af indholdsstoffer på emballagen. Der er defineret en række stoffer og 
stofgrupper, som skal deklareres i nærmere fastlagte vægtprocent-intervaller. Konserverings-
midler, enzymer, desinfektionsmidler, optisk hvidt og parfume skal deklareres uanset koncen-
tration. Udvalgte parfumestoffer, skal angives specifikt med navn, hvis de forekommer i kon-
centrationer på mere end 0,01 vægtprocent. På dette punkt følger detergentforordningen de 
parfumestoffer, som er deklarationspligtige under kosmetikforordningen. Herudover er der et 
krav om, at forbrugerne skal kunne finde et datablad om indholdsstoffer på internettet. 
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4.5 Regler for legetøj 
Den danske bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter (BEK nr. 309 af 
03/04/2017) gennemfører EU’s legetøjsdirektiv 2009/48/EC. Legetøj er defineret som produk-
ter, der udelukkende eller delvist er konstrueret eller beregnet til at blive brugt af børn under 
14 år under leg. Ifølge bekendtgørelsen skal legetøjsprodukter være udformet og fremstillet på 
en sådan måde, at der ikke er risiko for skadelige virkninger for menneskers sundhed som 
følge af eksponering for de kemiske stoffer og blandinger, som legetøjsproduktet består af, 
eller som legetøjsproduktet indeholder, når det anvendes på en måde, som børn må forventes 
at anvende det på. Udvalgte allergifremkaldende duftstoffer er begrænset direkte i legetøjsbe-
kendtgørelsen. Legetøjsprodukter må ikke indeholde 55 allergifremkaldende parfumestoffer i 
koncentrationer over 0,01 %. Herudover skal 11 andre parfumestoffer angives på legetøjspro-
duktet, på en etiket på selve emballagen eller i en medfølgende folder, hvis de anvendes i 
legetøjsprodukter i koncentrationer, der overstiger 0,01 % i legetøjsproduktet eller legetøjspro-
duktets bestanddele.  

Dog må kosmetiksæt (som har til formål at fremstille produkter som f.eks. sæbe, creme, make-
up og shampoo), duftspil (som har til formål at hjælpe barnet med at genkende forskellige 
lugte) og sæt til fremstilling af spiselige produkter (som har til formål at lade barnet fremstille 
slik eller madretter), gerne indeholde 15 af de parfumestoffer som er forbudte i legetøj og de 
11 mærkningspligtige (i alt de 26 fra kosmetikforordningen), hvis de er mærket så det klart 
fremgår af emballagen. Herudover skal disse typer af legetøj indeholdende et eller flere af 
ovenstående parfumestoffer være forsynet med advarslen ”Indeholder duftstoffer, der kan 
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være allergifremkaldende”. Herudover gælder, at legetøj der også er kosmetik, skal opfylde de 
samme krav, som er fastlagt i kosmetikforordningen.  
Desuden er visse isothiazolinoner i legetøj til børn under 3 år og legetøj der er beregnet til at 
blive puttet i munden forbudt.  

Krav i standarder 
En række standarder (EN 71 serien), giver formodning om overholdelse af legetøjsreglerne, 
hvis de følges. Her kan bl.a. findes krav til allergifremkaldende stoffer.  

• I EN 71-5 (2015) ”Andet kemisk legetøj (sæt) end sæt til kemiske forsøg” er der angivet, at
der kun må anvendes de konserveringsmidler, der er tilladt i fødevarer (EU Forordning
1333/2008) eller i kosmetiske produkter (EU Forordning 1223/2009). Dog må der ikke anven-
des konserveringsmidler fra kosmetikforordningen, som kun er tilladt i produkter, der skylles af
efter brug.

• I EN 71-7 (2014) ”Fingermaling” er der angivet, at der kun må anvendes de konserverings-
midler, der er angivet i standarden i de angivne koncentrationer. Det er desuden et krav til
fingermaling, at de anvendte konserveringsmidler skal deklareres på produktet.

4.6 Regler for biocider 
Biocider, herunder bl.a. flere typer konserveringsmidler, er regulerede under biocidforordnin-
gen. De konkrete biocidprodukter (fx konserveringsmidlet) vil efter en eventuel EU-
godkendelse af aktivstoffet skulle godkendes som produkter, hvor slutproduktet (fx maling) og 
dets anvendelse også vil blive vurderet.  I en sådan risikovurdering indgår en vurdering af 
både miljø- og sundhedseffekter, herunder også risikoen for sensibilisering (fremkaldelse af 
allergi) ved en given anvendelse af et produkt. Normalt godkendes produkter ikke til privat 
anvendelse hvis sundhedsrisikoen er så høj, fx i form af allergiske hudreaktioner, at det kræ-
ver personlige værnemidler, så som handsker. For professionelle kan der i produktgodkendel-
sen stilles krav om at der anvendes værnemidler. 

4.7 Regler for pesticider 
Ligesom andre kemikalier kan pesticider (sprøjtemidler) også indeholde allergifremkaldende 
stoffer. Krav til indhold af allergifremkaldende stoffer findes f.eks. i bekæmpelsesmiddelbe-
kendtgørelsen og autorisationsbekendtgørelsen. For professionelle, som anvender sprøjtemid-
ler, gælder særlige regler, dels krav om uddannelse, dels vejledninger vedr. anvendelse af 
midlerne. Desuden kan der være krav om anvendelse af personlige værnemidler f.eks. i form 
af handsker. For sprøjtemidler, som sælges til private (haveejere), gælder det, at midler, som 
er klar til brug, ikke må være klassificerede for sundhed, dvs. at de f.eks. ikke må være allergi-
fremkaldende. Midler, som sælges som koncentrater, må ikke have en sundhedsklassificering, 
dog tillades en klassificering som lokalirriterende eller allergifremkaldende ved hudkontakt, 
men kun når midlerne sælges i en emballage med en doseringsanordning, som mindsker 
risikoen for hudkontakt ved fortynding af midlet til brug. Den færdige brugsopløsning må ikke 
være allergifremkaldende. 

4.8 Relevante reguleringer i regi af andre myndigheder 
De næste to afsnit beskriver relevante reguleringer for allergifremkaldende stoffer, som ikke 
håndteres i Miljøstyrelsen.  

Regler for fødevarer og fødevarekontaktmateriale (Fødevarestyrelsen) 
Fødevarestyrelsens arbejde på allergiområdet handler primært om mærkning af fødevarer i 
forhold til fødevareallergi og intolerance, som der stilles krav til i forordning nr. 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne (mærkningsforordningen). Risikoen for allergiske reaktio-
ner som følge af hudkontakt ved håndtering af fødevarer vurderes ikke relevant her.   
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I reguleringen af fødevarekontaktmaterialer (under rammeforordning 1935/2004) kan en risiko 
for allergi overfor et kemisk stof indgå i risikovurderingen, og derfor være det, der lægges til 
grund for en grænseværdi for stoffets afgivelse fra fødevarekontaktmateriale. Et eksempel på 
dette er den seneste grænseværdi for nikkel i plast, som også tog hensyn til risikoen for allergi 
(EFSA Journal 2015;13(2):4002).  

De kemiske arbejdsmiljøregler ift. farlig kemi, herunder sensibiliserende stoffer (Ar-
bejdstilsynet) 
Hvor der udføres arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for farlig kemi, herunder sensibilise-
rende stoffer, skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det 
kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Arbejde med farlige stoffer og materialer, er bl.a. omfattet af bekendtgørelse om arbejde med 
stoffer og materialer (Arbejdstilsynet, 2011), bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og 
materialer (Arbejdstilsynet, 2015), bekendtgørelse om arbejdets udførelse (Arbejdstilsynet, 
2004) samt bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler (Arbejdstilsynet, 2010). 

Hvis der i en arbejdsproces er risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer, skal virk-
somheden udarbejde den særlige kemiske arbejdspladsvurdering (kemisk APV), som er et 
supplement til den almindelige APV, og i forlængelse af denne vurdere, hvilke forebyggende 
foranstaltninger, der skal etableres. Virksomheden skal udarbejde en kemisk APV for alle 
farlige stoffer, også for farlige stoffer og materialer der udvikles under en arbejdsproces. 

Hvis den kemiske APV viser, at der er risiko for påvirkning af farlige stoffer, skal arbejdsgive-
ren på grundlag af den kemiske APV fastsætte et forebyggelsesniveau, der er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så påvirkningen fra stoffet begrænses mest muligt. 

Arbejdsmiljølovgivningen har her snitflader til kemikaliereguleringen da et stof i arbejdsmiljø-
lovgivningen bl.a. er defineret som farligt, jfr. §2 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og 
materialer (kemiske agenser), når: 

• Stoffer og materialer, som opfylder kriterierne for klassificeringer som farlige efter
CLP-forordningen, uanset om stoffet eller materialet er klassificeret efter de angivne
klassificeringsregler.

• Andre stoffer og materialer der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter arti-
kel 31 i REACH-forordningen.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede 
produkter stiller krav til mærkning af visse produkter med MAL-koder, som giver anbefalinger 
om personlig beskyttelse til brugeren af produktet. Ved tildeling af tallet efter bindestregen i 
koden til et produkt, tages der højde for allergifremkaldende kemikalier i produktet. 

4.9 Frivillige mærkningsordninger 
Når man markedsfører produkter i EU skal man overholde lovgivningen for den produktgruppe 
man markedsfører. Udover lovgivningen findes der adskillelige forskellige certificeringsordnin-
ger, men få med særligt fokus på at undgå allergi. De forskellige mærknings- og certificerings-
ordninger kan stille krav til produkter, der går længere end lovgivningen, og kan eksempelvis 
udelukke brug af kemikalier alene som følge af deres farlige egenskaber. En mærkningsord-
ning med fokus på allergi kan være en fordel for forbrugere med særlige behov eller ønsker i 
forhold til allergi, da det kan være vanskeligt for en forbruger selv at vurdere, om der er risiko 
for allergi ved et produkt, og for mange produkter har man ikke mulighed for at vurdere det, da 
der ikke er krav om at deklarere alle indholdsstoffer på produkter. Ved at vælge produkter med 
allergimærker er det muligt at minimere risikoen for at udvikle kontaktallergi eller undgå be-
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stemte allergener, hvis man allerede har allergi. Derudover kan det være en motivationsfaktor 
for producenterne at udvikle produkter, hvor man har fokus på en lav risikoprofil i forhold til 
allergi. 

I dette afsnit præsenteres to mærkningsordninger Den Blå Krans og AllergyCertified, som 
udelukkende fokuserer deres risikoprofil på allergi. Derudover beskrives øvrige mærknings-
ordninger som indirekte bidrager til at mindske risikoen for allergi.  

Den Blå Krans 
Den Blå Krans er et non profit allergimærke, som drives af Astma-Allergi Danmark. Den Blå 
Krans stiller krav om at stoffer, hvor der er set allergi hos flere personer, ikke findes i produkter 
med Den Blå Krans. Det betyder bl.a. at parfume, MI, MCI og formal-
dehyd ikke må anvendes i produkterne. I appen Kemilex kan man se 
Astma- og Allergi Danmarks vurdering af indholdsstoffer, både dem der 
ikke tillades, dem der er begrænsninger på og de stoffer, der gerne må 
anvendes i produkter med Den Blå Krans. Den Blå Krans mærker for-
skellige produkter, som bodylotion, hårvoks, tandpasta, bleer, vådservi-
etter, vaske- og rengøringsmidler samt dyner. Astma- og Allergi Dan-
mark skal have fuld indsigt i de anvendte indholdsstoffer for at vurdere 
et produkt.  

AllergyCertified 
AllergyCertified er en international certificeringsorganisation grundlagt 
i Danmark i 2015.  AllergyCertified foretager en risikovurdering af 
produkter på baggrund af produkternes indholdsstoffer, koncentratio-
ner samt produkttype/ eksponering. Udover en risikovurdering af de 
stoffer der findes i produkterne, er der også krav om vurdering af 
råvarerne. Produkterne må eksempelvis ikke indeholde parfume, MI, 
MCI og formaldehyd. AllergyCertified mærker kosmetiske produkter 
samt vaske- og rengøringsmidler.  

Svanemærket og EU-blomsten 
Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Svanen er et nordisk mil-
jømærke, mens EU-Blomsten er den europæiske pendant til det nordiske svanemærke. Krite-
rierne er i store træk de samme. Målet med miljø-
mærkerne er at mindske forbrugets samlede miljø-
belastning. Samtidig har mærkerne fokus på sund-
heden, herunder allergi, ved også at begrænse 
brugen af sundhedsskadelige kemikalier. Mærker-
nes kriterier revideres med mellemrum, og her 
arbejder Miljø- og Fødevareministeriet for yderlige-
re begrænsninger af allergifremkaldende stoffer. 

OEKO-TEX 
OEKO-TEX® er en sammenslutning af uafhængige, europæiske tekstil-testinstitutter som 
siden 1992 har arbejdet med sikker og standardiseret certificering af tekstiler og lignende 
produkter. Kravene i standarden opdateres årligt i henhold til de stramninger der måtte komme 
i EU’s kemikalieregulering REACH, CPSIA (USA) og ny viden om skadelige stoffer fra OEKO-
TEX’s egne eksperter. Se mere på www.okotex.dk og www.oeko-tex.com. 

http://www.astma-allergi.dk/kemilex
http://www.oeko-tex.com/
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Produktcertificeringen STANDARD 100 by OEKO-TEX® sikrer ved systematisk test, at teksti-
ler og tekstillignende produkter på alle produktionsstadier er fri for (eller kun indeholder meget 
begrænsede mængder) af mere end 300 sundhedsskadelige kemiske stoffer. Tekstilerne 
testes blandt andet for indhold af allergene dispersions-farvestoffer, formaldehyd, klorede 
phenoler og tungmetaller som fx nikkel, som alle kan fremkalde irritation af hud- og luftveje og 
give allergiske reaktioner hos børn og voksne. 
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5. Idékatalog over initiativer,
som kan igangsættes i
2018-2021

I dette kapitel beskrives en række konkrete initiativer, som kan prioriteres under ”Kemiindsats 
2018-21”. Relevante interessenter, forskere og forbrugerorganisationer er blevet inddraget i 
processen i en tidlig fase ved en workshop afholdt af Miljøstyrelsen den 25. maj 2018, og i den 
efterfølgende høring forud for offentliggørelsen af strategien. På workshoppen blev deltager-
nes synspunkter og ønsker til den kommende indsats drøftet, og er med til at danne grundlag 
for den aktuelle strategi. Input fra deltagerne på workshoppen er særligt inddraget i de be-
skrevne initiativer i dette kapitel. Der kan være øvrige forslag fra workshoppen, der ikke er 
medtaget i det omfang, at de ikke umiddelbart vurderedes, at kunne løftes i en strategisk ind-
sats under Miljø- og Fødevareministeriets område. Initiativerne er grupperet under følgende 
fem fokusområder: 

1. Viden om effekt og eksponering
2. Vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber
3. Information og regulering – resulterende i færre allergitilfælde
4. Særligt problematiske kemikalier
5. Samarbejde med interessenter og andre myndigheder

Under hvert fokusområde gives anbefalinger til prioritering af de beskrevne initiativer. Priorite-
ringen er foretaget med udgangspunkt i, hvad der forventes at give den størst mulige effekt og 
under hensyntagen til de tilgængelige midler. Miljø- og Fødevareministeriet vil løbende justere 
prioriteringerne afhængigt af tilgængelige ressourcer, udfaldet af igangsatte initiativer under 
strategien og nye trends. Initiativer med prioriteringen ”høj” vurderes mest relevante at igang-
sætte først, mens de initiativer som prioriteres som ”mulig” eller ”lav”, kan være afhængige af 
andre initiativer eller nye trends. Det at et projekt prioriteres som ”mulig” eller ”lav”, er således 
ikke alene et udtryk for vigtigheden af initiativet. 

5.1 Fokusområde 1: Viden om effekt og eksponering 
For at målrette en strategisk indsats er det væsentligt, at der er tilstrækkeligt kendskab til hvil-
ke kemikalier, der giver problemer med allergi i befolkningen, hvor hyppigt allergi for forskellige 
kemikalier optræder, og hvad det er for omstændigheder, der giver anledning til udvikling af 
allergi. Herunder hvordan og hvor ofte de berørte personer har været eksponeret for de allergi-
fremkaldende kemikalier. I det følgende beskrives initiativer, der kan styrke dette fokusområ-
de. 

Systematisk indsamling af viden om forekomst blandt eksempatienter 
Videncenter for Allergi skal fortsat overvåge hyppigheden af allergi blandt eksempatienter, 
registrere hyppigheden i en national database og fortsat på et højt internationalt niveau forske 
i årsager og sammenhænge til kontaktallergi. Denne kortlægning vil omfatte eksemrelevante 
påvirkninger fra både forbrugerprodukter og produkter i arbejdsmiljøet. Videncenter for Allergi 
er Miljøstyrelsens primære kilde til viden om forekomsten af hudallergi i befolkningen og fun-
damental for Miljø- og Fødevareministeriets arbejde på området. Viden genereret af Videncen-
ter for Allergi vil danne baggrund for flere andre initiativer end beskrevet i under dette fokus-
område. Udover vidensopbygning i form af forskning og allergiovervågning, er formidling af 
centrets viden og uddannelse, samt rådgivning af nationale og internationale myndigheder en 
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del af centerets primære aktiviteter. Midler til den videre drift af Videncenter for Allergi (18,9 
mio. over fire år) er afsat særskilt i Kemiindsatsen 2018-2021. 

 Prioritering: høj

Miljøstyrelsens kortlægningsrapporter (Forbrugerprojekter) 
Miljøstyrelsens program for systematiske kortlægninger af kemikalier i forbrugerprodukter kan 
bruges til at sætte fokus på allergifremkaldende kemikalier i bestemte forbrugernære produkt-
grupper. Et sådant projekt igangsættes af Miljøstyrelsen på baggrund ny viden om kemikalier 
eller produkter, f.eks. fra Videncenter for Allergi’s observationer, borgerhenvendelser, eller 
hvis en ny type af produkter (med et formodet indhold af hudallergifremkaldende kemikalier) 
kommer ind på markedet eller i stigende grad benyttes af forbrugerne. Interessenter inddrages 
i følgegrupper hvor relevant. På baggrund af observationer på Videncenter for Allergi er der i 
2018 igangsat en kortlægning af kobolt i lædervarer. Kortlægninger af danske forbrugeres 
vaner med køb af kosmetiske produkter på udenlandske hjemmesider, eller af isothiazolino-
ners (gruppe af allergifremkaldende kemikalier) anvendelse i andre produkter end kosmetiske 
produkter kan være eksempler på kommende forbrugerprojekter, som kan igangsættes i 2019-
2021. Et typisk kortlægningsprojekt, der udføres for Miljøstyrelsen af eksterne konsulenter, har 
et budget mellem 300.000 og 600.000 kr. og kan gennemføres for midler afsat til Miljøstyrel-
sens kortlægningsprogram. Det foreslås, at der i den kommende kemiindsats igangsættes et 
eller flere forbrugerprojekter med fokus på allergifremkaldende kemikalier.  

 Prioritering: høj

Opgørelse af økonomiske effekter – hvad koster hudallergi? 
Der er brug for viden om de samfundsøkonomiske omkostninger som følge af hudallergi forår-
saget af kemikalier. Det kræver en vurdering af effekternes karakter og konsekvenser for den 
enkelte bruger. Initiativet skal give information om de direkte udgifter for patienter og sund-
hedsvæsenet samt antal tabte arbejdsdage, således at effekterne ved hudallergi i så vid ud-
strækning som muligt kan kvantificeres og værdisættes. Til denne vurdering er der også brug 
for mere viden om hvor ofte en person med hudallergi har kliniske symptomer, og hvor alvorli-
ge de er. Informationerne skal bruges til at estimere de samfundsøkonomiske konsekvenser af 
forskellige typer af hudallergi mere præcist. Vurderingen vil altid afhænge af det enkelte kemi-
kalies allergifremkaldende egenskaber og af befolkningens eksponering til kemikaliet. Mere 
viden om dette vil være betydningsfuldt som indspil til restriktionsforslag af kemikalier under 
REACH og bør derfor indgå ved udarbejdelse af konkrete reguleringsforslag. I OECD overve-
jes at gennemføre tværgående studier for at sætte pris på de gener m.v. som kontaktallergi 
har for den enkelte, og det skal nærmere vurderes om Danmark bør indgå i dette samarbejde 
ved at gennemføre egentlige værdisætningsstudier som afspejler danskernes betalingsvillig-
hed.  

 Prioritering: mulig

Overblik over data i Danmark 
Der kan være information om allergifremkaldende kemikalier tilgængelig i databaser hos andre 
myndigheder eller organisationer, eksempelvis i Arbejdstilsynets produktregister, som kan 
bidrage med ny viden om brugen af allergifremkaldende kemikalier eller befolkningens udsæt-
telse for disse. I første omgang er en kortlægning af omfanget af databaser, som indeholder 
relevant information i forhold til udsættelsen for allergifremkaldende kemikalier relevant. Sam-
tidigt bør det undersøges, hvordan de relevante informationer kan indgå i Miljøstyrelsen arbej-
de for at identificere de mest allergifremkaldende kemikalier og vurdere befolkningen udsæt-
telse for disse. Et screeningsprojekt kan udføres for Miljøstyrelsen af eksterne konsulenter. 
Initiativet prioriteres ikke på nuværende tidspunkt, da det er usikkert hvad effekten vil være. Et 
pilotprojekt til afdækning af eksisterende databaser kan evt. igangsættes. 
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 Prioritering: lav

TABEL 2. Opsummering af anbefalinger til prioritering af fokusområde 1 

Initiativ Prioritering Ny eller fortsættende aktivi-
tet. Ressourcer. Høj Mulig Lav 

Systematisk indsamling af viden 
om forekomst blandt eksempatien-
ter 

X Fortsættende aktivitet. Sær-
skilt bevilling er afsat til Viden-
center for Allergi. 

Miljøstyrelsens kortlægningspro-
jekter – fokus på allergi 

X Fortsættende aktivitet, men 
nyt specifikt fokus på allergi. 
Kan udføres under Miljøstyrel-
sens kortlægningsprogram. 

Opgørelse af økonomiske effekter 
– hvad koster hudallergi?

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke 
afsat pt. Kan indgå i projekter i 
forbindelse med udarbejdelse 
af restriktionsforslag indenfor 
rammerne af Kemiindsatsens 
generelle REACH aktiviteter. 

Overblik over data i Danmark X Ny aktivitet. Ressourcer ikke 
afsat pt. 

5.2 Fokusområde 2: Vurdering af kemikaliers 
allergifremkaldende egenskaber 

For at forebygge og reducere forekomsten af hudallergi forårsaget af kemikalier, er det nød-
vendigt at kunne identificere de kemikalier, der udløser allergi, samt vurdere deres allergifrem-
kaldende potentiale. Eksempelvis stiller EU's kemikalielovgivning krav om, at virksomheder, 
der markedsfører stoffer, skal tilvejebringe information om evt. allergifremkaldende egenska-
ber (gennem REACH registrering) samt vurdere, om et stof skal klassificeres og mærkes som 
allergifremkaldende (gennem CLP forordningen). Kvaliteten af de data, der registreres, vurde-
ringen af stoffernes allergifremkaldende egenskaber og anvendeligheden af de bagvedliggen-
de metoder er således afgørende i forhold til at få identificeret og reguleret allergifremkaldende 
kemikalier. I det følgende beskrives initiativer, der kan styrke dette fokusområde. 

Prioritering af hudallergi ved ECHA’s kontrol af registreringsoplysninger  
REACH registreringer er generelt af varierende kvalitet, og de påkrævede informationer er ofte 
mangelfulde eller utilstrækkelige. Det er et problem, da registranterne på den baggrund ikke 
kan selvklassificere deres stoffer korrekt for hudallergifremkaldende egenskaber under CLP 
forordningen. I ECHA’s nuværende strategi til kontrol af virksomhedernes registreringsdossie-
rers, gives særlig prioritet til kontrol af oplysninger vedrørende standardinformationskrav for 
særligt bekymrende effekter, herunder CMR, andre alvorlige sundhedsfarer ved gentagen 
udsættelse samt PBT og vPvB effekter6. En af begrundelserne for, at hudallergi ikke er blandt 
disse prioriterede effekter, har tidligere været, at der endnu ikke fandtes in vitro metoder til 
vurdering af et kemikalies allergifremkaldende egenskaber, da et skift fra dyreforsøg til in vitro 
forsøg har været undervejs. Sådanne metoder er nu under udvikling, og det bør adresseres, 

6 CMR: Stoffer med kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber. PBT: Stoffer, 
der er persistente, bioakkumulerbare og toksiske. vPvB: Stoffer, der er meget persistente og meget bio-
akkumulerbare 
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om ECHA fremover skal inddrage hudallergi blandt de prioriterede effekttyper, når de i samar-
bejde med medlemsstaterne udfører kontrol af oplysningerne i registreringsdossiers.  

En systematisk og målrettet gennemgang af relevant information i REACH registreringerne for 
udvalgte stoffer/stofgrupper vil kunne anvendes til at vurdere, om der er behov for f.eks. yder-
ligere viden. Det kan f.eks. være via stofvurdering under REACH, udarbejdelse af harmonise-
rede klassificeringsforslag for udvalgte stoffer, samt vurdering af, om der er tilstrækkeligt be-
læg for subkategorisering (1A eller 1B) i forhold til potensen af den allergifremkaldende effekt, 
og vurdering af eksponering og risiko. En sådan målrettet gennemgang kan bringes op af på 
dansk initiativ, gerne i samarbejde med allierede medlemslande, men vil være afhængig af 
opbakning fra ECHA/EU. 

 Prioritering: høj

Identifikation af stærkt allergifremkaldende stoffer gennem screening (REACH/CLP) 
Langt de fleste stoffer med dokumenterede allergifremkaldende egenskaber er i dag klassifice-
rede som hudsensibiliserende i kategori 1. Vurdering af stoffernes potens, og dermed under-
opdeling i kategori 1A eller 1B er vigtig, fordi mærkningsreglerne for kemiske produkter (blan-
dinger) er direkte bundet op på klassificeringen. Grænsen for, hvornår indholdet af stærke 
allergener (kategori 1A) skal fremgå af etiketten er således strengere end grænsen for mode-
rate (kategori 1B) allergener. Korrekt kategorisering af allergifremkaldende stoffer giver derfor 
forbrugere og arbejdstagere bedre mulighed for at fravælge produkter med allergifremkalden-
de stoffer eller tage de fornødne forholdsregler, så de beskyttes mod udsættelsen for stoffet. 

Et initiativ, der sigter på at identificere stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som 
stærke allergener (kategori 1A), er relevant, da en opdatering af klassificeringen og mærknin-
gen vil øge beskyttelsesniveauet for både forbrugere og arbejdstagere. En systematisk og 
målrettet gennemgang af relevant information i REACH registreringer for udvalgte stof-
fer/stofgrupper (bl.a. vedr. anvendelse, selvklassificering, tilgængelig information om sensibili-
sering) vil kunne bruges til at identificere ”kandidater” til harmoniseret klassificering. Projektet 
er potentielt meget ressourcekrævende pga. den enorme mængde registrerede data, men kan 
skaleres i forhold til antallet af stoffer, der undersøges. Det vil kræve en indledende screening 
til systematisk og målrettet udvælgelse af de mest relevante stoffer, og herefter gennemgang 
af datagrundlaget for de udvalgte stoffer. Det er muligt, at ECHA kan bistå med at lave udtræk 
for relevante stofgrupper, ligesom den danske (Q)SAR database også kan bruges til at udvæl-
ge stoffer. Projektet kan udføres af Miljøstyrelsen ved brug af eksterne konsulenter. Prisen vil 
afhænge af projektets omfang. 

 Prioritering: mulig

Vurdering af muligheder for gruppering/additivitet (CLP) 
I forhold til kriterierne for klassificering af kemiske produkter (blandinger), som indeholder flere 
forskellige allergifremkaldende stoffer, tager man i dag udgangspunkt i koncentrationen af det 
enkelte stof (dvs. en ikke-additiv tilgang). Ofte anvendes flere allergifremkaldende stoffer, som 
f.eks. konserveringsmidler og/eller parfumestoffer samtidigt i produkter, men i koncentrationer,
der hver for sig ikke udløser en klassificering af produktet (blandingen) som allergifremkalden-
de. Hvis virkningsmekanismen er ens, kan der dog være belæg for at se på den samlede
koncentration af stofferne. Det kan undersøges om, og hvordan der eventuelt kan argumente-
res for at vurdere produkters mulige allergifremkaldende egenskaber ud fra en ”gruppetilgang”,
og på baggrund heraf lave indspil til CLP forordningen og/eller vejledningen om klassifice-
ringskriterierne om brug af gruppetilgang/addition og read-across for allergifremkaldende stof-
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fer. Tilgangen kan diskuteres i relevante europæiske netværk (f.eks. CARACAL7). Ved at 
regulere stoffer gruppevist kan man bedre forebygge, at et problematisk stof erstattes med et 
nyt, lignende stof med tilsvarende egenskaber. Som første skridt udarbejdes et review, der 
samler viden på området. Et sådant review vil bl.a. skulle belyse, om der er brug for supple-
rende viden, eller om problemstillingen er tilstrækkelig belyst og kan spilles ind i relevante EU 
fora.  Et review vil give relevant viden om muligheden for at forbedre reguleringen af allergi-
fremkaldende stoffer, bl.a. under CLP forordningen eller som indspil til vejledningen om klassi-
ficeringskriterierne. Et review kan udføres af udarbejdes for Miljøstyrelsen ved brug af ekster-
ne konsulenter og forventes at kunne udføres for 150.000-350.000 kr. 

 Prioritering: mulig

Internationalt samarbejde om metodeudvikling 
De nyligt udviklede in vitro metoder er gode til at screene et stofs allergifremkaldende egen-
skaber. De vurderes at få stor vægt i forhold til at dokumentere potentielt allergifremkaldende 
egenskaber af stoffer, hvor der ikke allerede findes data. De nuværende in vitro metoder kan 
dog endnu ikke skelne mellem stærkt og moderat virkende allergifremkaldende stoffer, og 
dermed ikke bruges til at identificere de mest potente stoffer, som det er vigtigst at begrænse 
menneskers udsættelse for.   

En forudsætning for at inddrage resultater fra in vitro forsøg til klassificering er, at metoderne 
(eller de ”metodebatterier” dvs. Defined Approaches, som benytter resultaterne fra sådanne 
metoder) kan anvendes til at foretage en pålidelig vurdering af stoffernes potens. Der er behov 
for at videreudvikle eksisterende eller nye in vitro og in silico metoder til også at kunne vurdere 
stoffernes potens. Dette vil være afgørende for udfasningen af de eksisterende (in vivo) for-
søgsmetoder, som er baserede på dyreforsøg. Videreudvikling af in vitro og in silico metoder 
og teststrategier til at forudsige potens har således stor relevans. Et helt nyt forslag (fra EU 
Kommissionen, USEPA og de Canadiske sundhedsmyndigheder) om en ny forsøgsdyr-fri 
metode (testbatteri) til erstatning for dyreforsøg til identifikation af hudallergifremkaldende 
stoffer, og til vurdering af potens i kategori 1A og 1 B, er kommet på arbejdslisten for udvikling 
af test guidelines i OECD. Dette arbejde følges af Miljøstyrelsen og relevante eksperter på 
DTU. Det er afgørende at bidrage til og sikre indflydelse på dette arbejde, som vil være be-
stemmende for, hvorledes allergifremkaldende stoffer fremadrettet bliver identificeret og regu-
leret. Initiativet kræver samarbejde med andre lande og skal ses i relation til allerede igangvæ-
rende projekter om udvikling af alternative metoder i regi af OECD samarbejdet og af FNs 
klassificeringskriterier (GHS), som CLP forordningen er bundet op på. Den fortsatte indsats 
afhænger af Miljøstyrelsens fordeling af ressourcer.  

 Prioritering: høj

Udvikling af ny (Q)SAR-model for hudallergi 
De nuværende (Q)SAR-modeller og forudsigelser for hudallergifremkaldende egenskaber, 
som blandt andet benyttes i den danske (Q)SAR database, bygger på et relativt ældre data-
sæt, som ikke er opdateret siden databasen blev etableret. Der er sidenhen kommet mange 
nye data til med bl.a. REACH forordningens krav om registrering af stoffer, herunder LLNA 
data. Det er derfor oplagt at udvikle nye (Q)SAR modeller for hudallergi (inklusiv kategorise-
ring i kategori 1A og 1B) ved brug af disse nye data.  

En opdateret (Q)SAR model for hudallergifremkaldende egenskaber kan bruges til at opdatere 
og modernisere den danske (Q)SAR database. Dette vil også gøre det muligt at opdatere 
Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af stoffer, der ikke har en harmoniseret 

7 Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL) is an expert group which advises the European 
Commission and ECHA on questions related to REACH and CLP 
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klassificering. Denne liste er et nyttigt redskab for både virksomheder, myndigheder og andre 
interessenter. Listen er baseret på (Q)SAR modellens forudsigelser af kemikaliernes egen-
skaber. Ved at opdatere den vejledende liste får industrien bedre mulighed for dels at identifi-
cere potentielt allergi fremkaldende stoffer, og dels at selvklassificere stoffer og produkter 
(blandinger) forud for markedsføring. Det vil også forbedre grundlaget for, hvor mange stoffer, 
der kan laves forudsigelser for, og for pålideligheden af selvklassificeringerne. 

Endvidere kan en opdateret (Q)SAR model få stor tværgående nyttevirkning i forhold til et 
muligt fremtidigt EU samarbejde med at kontrollere REACH registreringsoplysningerne i for-
hold til allergi, og til at vurdere kvaliteten af de nye principper (”Defined Approaches”) til vurde-
ring af et kemikalies allergifremkaldende egenskaber ved brug af information fra andre kilder 
end dyreforsøg. Dette vil igen få positiv afsmittende effekt på klassificering, mærkning og evt. 
anden relevant regulering af allergifremkaldende stoffer. Projektet kan igangsættes af Miljøsty-
relsen ved brug af eksterne konsulenter, og forventes at kunne udføres for ca. 400.000-
600.000 kr. 

 Prioritering: høj

TABEL 3. Opsummering af anbefalinger til prioritering af fokus område 2 

Initiativ Prioritering Ny eller fortsættende aktivi-
tet. Ressourcer Høj Mulig Lav 

Prioritering af hudallergi ved 
ECHA’s kontrol af registre-
ringsoplysninger 

X Ny aktivitet, fordrer opbakning 
fra ECHA og EU. Kan evt. ud-
føres indenfor rammerne af 
Kemiindsatsens generelle 
REACH/CLP aktiviteter. 

Identifikation af stærkt allergi-
fremkaldende stoffer gennem 
screening (REACH/CLP) 

X Ny aktivitet. Kan evt. udføres 
indenfor rammerne af Kemi-
indsatsens generelle 
REACH/CLP aktiviteter. 

Vurdering af muligheder for 
gruppering/additivitet (CLP) 

X Ny aktivitet. Kan evt. udføres 
indenfor rammerne af Kemi-
indsatsens generelle 
REACH/CLP aktiviteter. 

Internationalt samarbejde om 
metodeudvikling 

X Fortsættende aktivitet. Udføres 
indenfor rammerne af Kemi-
indsatsens generelle internati-
onale/EU aktiviteter. 

Udvikling af ny (Q)SAR model 
for hudallergi og efterfølgende 
opdatering af den danske 
(Q)SAR database med ny mo-
del for hudallergi

X Ny aktivitet. Kan evt. udføres 
indenfor rammerne af Kemi-
indsatsens generelle 
REACH/CLP aktiviteter. 

5.3 Fokusområde 3: Information og regulering – resulterende i 
færre allergitilfælde 

På baggrund af kendskab til hvilke kemikalier og brugsmønstre, der kan give anledning til 
allergi i befolkningen, kan der gøres en aktiv indsats for at forebygge udviklingen af nye allergi-
tilfælde. Dette kan ske gennem lovgivning, hvor man kan begrænse brugen af kemikalierne 
eller fastsætte krav om tydelig mærkning på produkter, der indeholder allergifremkaldende 
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kemikalier. Dertil kan målrettede informationsindsatser øge befolkningens kendskab til hvilke 
kemikalier, produkter eller brugsmønstre, der er problematiske i forhold til allergi, og hvilke 
forholdsregler, man kan tage for at minimere eksponeringen i befolkningen. I det følgende 
beskrives de anbefalede informationsinitiativer og derefter de anbefalede initiativer omkring 
kommende regulering, der kan styrke dette fokusområde.  

Information 
Forskellige former for informationsinitiativer kan igangsættes under indsatsen. Målrettede 
informationskampagner kan igangsættes af Miljøstyrelsen på baggrund af resultaterne fra de 
videns opbyggende kortlægningsprojekter. Disse kampagner bør koordineres med fokus på at 
indgå partnerskaber, da dette vil forbedre muligheden for at komme bredere og/eller mere 
markant ud i befolkningen med budskabet. Der er et stort ønske fra interessenter som f.eks. 
forbrugerorganisationer, brancher, andre myndigheder og aktører i detailhandlen om inddra-
gelse i udbredelsen af kampagnerne, hvor det er relevant. Informationskampagner bør desig-
nes, så de kan relanceres flere gange i sin helhed eller som udvalgte elementer af den oprin-
delige kampagne. Nyere kommunikationskanaler kan afprøves, eksempelvis ved implemente-
ring af læring/viden om allergi i virtuelle universer og spil. Sideløbende og uafhængigt af kam-
pagner kan der igangsættes mindre informationsinitiativer ved brug af Miljø- og Fødevaremini-
steriets egne platforme på sociale medier, hjemmesider, via podcasts, messedeltagelse, ind-
slag på kulturnat og lignende. Det er vigtigt, at den samlede informationsindsats særligt omfat-
ter børn og unge, da mange udvikler allergi over for kemikalier allerede i teenageårene bl.a. 
via brug af parfumerede produkter, hårfarve, eller som elev i belastede jobs med høj ekspone-
ring for allergifremkaldende kemikalier.  

Nedenfor beskrives konkrete informationsinitiativer, som kan igangsættes i 2018-2021. Det er 
vigtigt at informationsindsatser er tidssvarende, og det kan derfor blive relevant at informere 
befolkningen på baggrund af nye forbrugertrends, anbefalinger om at gå uden om konkrete 
kemikalier eller produkter eller andet relevant opstået viden. Nedenstående er således ikke en 
udtømmende liste over forslag informationsinitiativer. 

Kampagne til teenagedrenge om risiko for parfumeallergi  
Udarbejdelse af evidensbaseret kampagne til teenagedrenge om parfume og risiko for parfu-
meallergi, som opfølgning på Miljøstyrelsens tidligere kampagne til unge piger om det samme 
emne. Målet med indsatsen er ikke at få de unge drenge til at holde op med at anvende par-
fumerede produkter, men at reducere brugen af dem. Kampagnen er igangsat i 2018 af Miljø-
styrelsen ved brug af eksterne konsulenter. Kampagnen udføres for 775.000 kr. 

 Prioritering: høj

Kampagne til forældre om allergifremkaldende kemikalier i børns hverdag  
En konkret informationsindsats målrettet forældre kunne være at kortlægge, hvornår børn 
kommer i kontakt med allergifremkaldende kemikalier i løbet af dagen (fx via legetøj, kosmeti-
ske produkter og tøj), og på den baggrund udarbejde en informationskampagne, som kan 
vejlede forældre om, hvordan ens barn bliver udsat mindst muligt for allergifremkaldende ke-
mikalier. Personale i daginstitutioner og dagplejere kan også tænkes ind i målgruppen. Initiati-
vet kan igangsættes af Miljøstyrelsen ved brug af eksterne konsulenter og forventes at kunne 
udføres for 800.000-1.000.000 kr.  

 Prioritering: mulig

Kampagne/Informationsindsats til elever eller nyuddannede i jobs med særlig kemikaliebelast-
ninger  
Mange udvikler allergi i de tidligere teenageår eller som elev eller nyuddannet i jobs med sær-
lige kemikaliebelastninger. I et samarbejde mellem Arbejdstilsynet/Beskæftigelsesministeriet 
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kunne Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet have fokus på relevante uddannelsesfor-
løb, som har særlige behov for information omkring risikoen for allergi. I et sådan initiativ kun-
ne man eksempelvis udarbejde undervisningsmateriale omhandlende risikoen ved allergi 
indenfor relevante områder på erhvervsuddannelser, folkeskoler eller gymnasier. De enkelte 
uddannelsesinstitutioner kan inddrages i den konkrete udarbejdelse. Initiativet vil kunne igang-
sættes som et samarbejde mellem Arbejdstilsynet/Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarke-
dets parter og Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet ved brug af eksterne konsulenter 
og forventes at kunne udføres for 500.000-800.000 kr. afhængigt af indsatsens omfang.  

 Prioritering: mulig

Kampagne om parfumeallergi 
Der er et tilbagevendende behov for at informere omkring særligt problematiske stofgrupper, 
hvor forekomsten af allergitilfælde er høj, som parfumestoffer, da parfumeallergi rammer ca. 4 
% af danskerne. Det er ofte et ønske fra forbrugeren at anvende produkter, der indeholder 
parfume. I den forbindelse er det er vigtigt, at forbrugerne er informerede om, at der kan være 
allergifremkaldende kemikalier i parfume, og om disse kemikaliers mulige uønskede virknin-
ger, samt hvad man som forbruger kan gøre for at mindske risikoen for at udvikle parfumeal-
lergi. Informationsindsatser om parfumeallergi kan bygge videre på den store viden og de 
stærke samarbejder med interessenter, der etableret gennem et prioriteret fokus på unge og 
parfumeallergi ved tidligere indsatser i 2016 og 2018. Initiativet kan igangsættes af Miljøstyrel-
sen ved brug af eksterne konsulenter og kunne udføres for 800.000-1.000.000 kr.  

 Prioritering: mulig

Information om risici ved selvtest af hårfarver 
Hårfarver er en gruppe af produkter, hvor man indimellem ser voldsomme allergiske reaktioner 
hos forbrugerne. I forbindelse med anvendelsen af mange hårfarver, anbefales det på produk-
tet at brugeren udfører en allergitest inden hårfarvning. Miljøstyrelsen anbefaler ikke at sådan-
ne test udføres, da det i sig selv kan medføre en risiko for allergi, og da testen kan give falsk 
negative resultater. Der kunne via Miljøstyrelsen informeres mere offensivt om denne pro-
blemstilling. Initiativet kan igangsættes af Miljøstyrelsen ved brug af eksterne konsulenter og 
forventes at kunne udføres for 100.000-500.000 kr.  

 Prioritering: lav

Information om allergirisikoen ved brug af kosmetiske produkter som anprises ”økologiske” 
eller ”naturlige”. 
Mange forbrugere forbinder naturlig og økologisk kosmetik med renere og sundere produkter, 
men denne sammenhæng behøver ikke at være der. Det har en kortlægning fra Miljøstyrelsen 
i 2017 vist. Eksempelvis indeholder mange af de naturlige olier og ekstrakter, der anvendes i 
kosmetiske produkter og aromaterapi produkter allergifremkaldende kemikalier. Det vil derfor 
være væsentligt at sætte fokus på, at økologiske kemikalier og kemikalier fra naturen ikke er 
mindre allergifremkaldende end syntetiske kemikalier. Initiativet kan igangsættes af Miljøsty-
relsen ved brug af eksterne konsulenter og forventes at kunne udføres for 300.000-800.000 kr. 

 Prioritering: mulig

Øget Information om muligheden for indberetning af uønskede virkninger ved forbrugerproduk-
ter. 
Det forventes, at der sker en underindberetning af uønskede virkninger ved forbrugerproduk-
ter, herunder kosmetiske produkter. Budskabet om muligheden for at indberette alvorligt uøn-
skede virkninger ved forbrugerprodukter til myndighederne kan derfor med fordel udbredes i 
befolkningen. I 2015 havde Miljøstyrelsen fokus på at sprede budskabet til hudlæger, for at få 
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de alvorligste reaktioner ved brug af kosmetiske produkter. Det arbejde kan gentages, da 
disse indberetninger med størst sandsynlighed indeholder mest viden om mulige allergiske 
reaktioner. Ligeledes kan materiales genbruges. Initiativet kan igangsættes af Miljøstyrelsen 
ved brug af eksterne konsulenter og forventes at kunne udføres for 100.000-250.000 kr.  

 Prioritering: lav

Regulering 
Med udgangspunkt i konkrete forekomster af allergi for bestemte kemikalier eller grupper af 
kemikalier – for eksempel på baggrund af vidensopbygning fra Videncenter for Allergi eller 
Arbejdstilsynet, eller ved indberetninger fra borgere, fagfolk i sundhedssektoren eller virksom-
heder kan der foretages specifikke risikovurderinger med henblik på, at ændre reguleringen af 
allergifremkaldende kemikalier under konkrete lovgivninger, herunder mærkning og begræns-
ning af hudallergifremkaldende kemikalier. Miljø- og Fødevareministeriet kan foreslå ny regule-
ring af konkrete kemikalier i legetøj og kosmetiske produkter, og Miljøstyrelsen kan eksempel-
vis fremsætte et begrænsningsforslag under REACH eller klassificeringsforslag under CLP.  
Nedenfor beskrives konkrete reguleringsinitiativer. 

Initiativer under Legetøjsdirektivet  
Som udgangspunkt arbejdes der ud fra en forsigtig tilgang på legetøjsområdet, da der er tale 
om produkter til børn. Der skal arbejdes for, at allergifremkaldende kemikalier i legetøj regule-
res i det omfang, man har dokumentation, der viser at de konkrete kemikalier kan udgøre en 
risiko.  

Parfumestoffer 
Parfumestoffer i legetøj har i de fleste legetøjsprodukter ikke en direkte funktion og det fore-
slås derfor, at der skal arbejdes på at begrænse brugen af parfumestoffer i legetøj eller gøre 
det muligt for forbrugere at gå udenom legetøj med parfumestoffer. Danmark har i marts 2018 
foreslået EU-Kommissionen, at de stærkt allergifremkaldende parfumestoffer, der er blevet 
forbudt i kosmetiske produkter i EU, og som ikke allerede er forbudt i legetøj forbydes. Herud-
over har Danmark i samme henvendelse foreslået, at de ca. 80 parfumestoffer, som EU’s 
videnskabelige komité (SCCS) har peget på, skal deklareres på kosmetiske produkter, også 
skal deklareres på legetøj. Begge forslag er blevet diskuteret i maj 2018 i EU-Kommissionens 
undergruppe ”kemikalier”, hvor et begrænset antal medlemslande med ekspertise indenfor 
kemi, andre interessenter og EU-Kommissionen er repræsenteret. Der var positiv opbakning 
blandt alle deltagere til at forbyde parfumestoffer, der er forbudt i kosmetiske produkter og 
overvejende positiv opbakning til forslaget om at deklarere de parfumestoffer, som SCCS har 
foreslået deklareret på kosmetiske produkter. EU-Kommissionen tilkendegav, at de vil udar-
bejde et forslag, som indeholder både forbud og deklaration, som forventes diskuteret på et 
nyt møde i efteråret 2018 med henblik på afstemning blandt medlemslandene.  

 Prioritering: høj

Formaldehyd 
Der foregår i øjeblikket diskussioner i EU om indholdet af det meget allergifremkaldende stof 
formaldehyd i vandigt legetøj (som f.eks. slim), hvor en grænse for indholdet diskuteres. Dan-
mark vil arbejde for, at denne grænseværdi fastsættes, således at færrest mulige børn risike-
rer at få allergiske reaktioner under brugen af vandigt legetøj indeholdende formaldehyd. Det 
kan være svært helt at undgå tilstedeværelse af formaldehyd i produkterne. 

 Prioritering: høj

Konserveringsmidler 
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Det anbefales, at der løbende er fokus på anvendelsen af konserveringsmidler i vandigt lege-
tøj. Herunder skal der følges op på anbefalingerne fra SCCS, hvad angår allergifremkaldende 
konserveringsmidler, og hvis der er tale om konserveringsmidler, der forventes anvendt i lege-
tøj, skal der arbejdes på, at disse begrænses i legetøj til børn under tre år og legetøj, der er 
beregnet til at komme i munden. Danmark skal ligeledes arbejde for, at konserveringsmidler, 
der ikke er vurderet sikre af SCCS i kosmetiske produkter i forhold til risikoen for allergi, som 
bliver på kroppen, eksempelvis solcreme og deodoranter, ikke må anvendes som konserve-
ringsmiddel i fingermaling. Den nyeste standard for fingermaling er publiceret i 2018, og her er 
konklusioner fra SCCS vedrørende sikker anvendelse af konserveringsmidler i kosmetiske 
produkter anvendt for fingermaling, både hvad angår allergifremkaldende effekter og andre 
effekter. Herudover skal der arbejdes for, at sådanne konserveringsmidler bliver begrænset 
yderligere i andet legetøj.  

 Prioritering: høj

Anmodning om nye vurderinger fra videnskabelige komitéer 
Helt generelt skal anbefalinger fra videnskabelige komitéer om allergifremkaldende kemikalier 
følges, hvis kemikalierne anvendes i legetøj. Er der tvivl om sikker anvendelse af et eller flere 
konkrete kemikalier i legetøj, kan denne tvivl kortlægges via Miljøstyrelsens forbrugerprojekter 
og/eller via kontakt til legebranchen. Såfremt der opstår viden fra forbrugerprojekter eller andre 
rapporter om anvendelse af mulige allergifremkaldende stoffer i legetøj, skal Danmark anmode 
EU-Kommissionen om, at den videnskabelige komité SCHER vurderer, om anvendelsen er 
sikker. 

 Prioritering: mulig

Initiativer under kosmetikforordningen  
Som udgangspunkt arbejdes der altid ud fra en forsigtig tilgang på kosmetikområdet, da der er 
tale om produkter, som befolkningen, herunder børn og unge, eksponeres for dagligt. Der 
arbejdes fortsat for, at allergifremkaldende kemikalier i kosmetiske produkter reguleres, når 
der er tilstrækkelig viden om de konkrete kemikalier.  

Parfumestoffer 
Der arbejdes løbende på at begrænse parfumestoffer i kosmetiske produkter, og gøre det 
muligt for forbrugere at vælge parfumefri alternativer ved hjælp af deklaration. Danmark har 
senest i marts 2018 foreslået EU-Kommissionen, at der skal være lovpligtig deklaration af de 
ca. 80 parfumestoffer, som EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed (SCCS) har 
peget på som særligt allergifremkaldende samt regulering af de allergifremkaldende kemikali-
er, som SCCS har udpeget. Samtidig har Danmark foreslået EU-Kommission at holde et møde 
i hudallergigruppen under Kosmetikforordningen i 2018. EU-Kommissionen har tilkendegivet, 
at der ikke afholdes et møde i år i hudallergigruppen. Danmark vil derfor arbejde for, at sådan 
et møde afholdes i 2019, og samtidig fortsat arbejde for, at parfumestofferne reguleres, ek-
sempelvis ved at kommentere på den officielle høring fra EU-Kommissionen, som forventes 
offentliggjort efter sommeren 2018, om deklaration af parfumestoffer på kosmetiske produkter. 
Yderligere krav om deklaration af parfumestoffer i kosmetiske produkter, vil også udløse krav 
om deklaration af disse stoffer i vaske- og rengøringsmidler, da Detergentforordningen henvi-
ser direkte til Kosmetikforordningens liste, hvad angår deklarationspligtige parfumestoffer. 

 Prioritering: høj

Vurderinger fra EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed 
Danmark skal fortsat presse på for at Kommissionen stiller forslag om ny lovgivning, således 
at negative vurderinger fra SCCS om allergifremkaldende kemikalier rettidigt implementeres i 
lovgivningen. Er der tvivl om sikker anvendelse af et eller flere konkrete kemikalier i kosmeti-
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ske produkter, kan denne tvivl eventuelt kortlægges via Miljøstyrelsens forbrugerprojekter 
og/eller via kontakt til kosmetikbranchen. Såfremt der opstår viden fra forbrugerprojekter eller 
andre rapporter om anvendelse af mulige allergifremkaldende kemikalier i kosmetiske produk-
ter, skal Danmark anmode EU-Kommissionen om, at den videnskabelige komité SCCS vurde-
rer om anvendelsen er sikker i kosmetiske produkter. Initiativet er særdeles væsentligt, men 
afhænger af andre initiativer, herunder særligt ny viden, og om en risiko kan identificeres. 

 Prioritering: mulig

Deklaration af formaldehydfrigivere 
Formaldehydfrigivende konserveringsmidler er tilladt at anvende i kosmetiske produkter. For-
maldehyd er forbudt at anvende i kosmetiske produkter, da stoffet er klassificeret som CMR-
stof. Derudover er stoffet ekstremt allergifremkaldende. Muligheden for at produkter som inde-
holder formaldehydfrigivere skal mærkes med ”indeholder formaldehyd” bør undersøges, 
såfremt formaldehyd frigives i en koncentration, som give anledning til risikoen for allergi (eller 
i forhold til CMR egenskaber). Danmark skal senest i 2019 rette henvendelse til EU-
Kommission om dette. 

 Prioritering: høj

Deklaration af urenheder 
Kosmetiske produkter skal deklareres med alle tilsatte ingredienser, dog er urenheder ikke 
deklarationspligtige. Muligheden for at deklarere urenheder, såfremt urenhederne udgør en 
risiko i forhold til allergi, kan undersøges med henblik på, at forbrugere kan undgå allergifrem-
kaldende urenheder i kosmetiske produkter. Dette initiativ skal undersøges nærmere i forhold 
til effekten af at deklarere urenheder. Det foreslås derfor, at Miljø- og Fødevareministeriet 
bringer dette op under det foreslåede dialogforum for allergi (fokusområde 5), såfremt dette 
initiativ prioriteres.  

 Prioritering: lav

Udarbejdelse af positivliste over tilladte hårfarvestoffer  
I 2002 blev EU-Kommissionens hårfarvestrategi vedtaget. Formålet med denne er at få udar-
bejdet en positivliste i lovgivningen, således at kun de hårfarver, der er nævnt på listen, må 
anvendes. For at hårfarvestoffer kan blive optaget på denne liste, skal EU's videnskabelige 
komité for forbrugersikkerhed vurdere sikkerheden ved hårfarvestoffernes anvendelse. Doku-
mentationen er primært fokuseret på kemikaliernes kræftfremkaldende egenskaber. Danmark 
bakker op om, at EU’s strategi gennemføres, og samtidig har vi arbejdet for at få EU til også at 
håndtere allergirisikoen ved hårfarverne. Den videnskabelige komité har udtalt, at hårfarvestof-
fer, som er klassificeret som ekstremt og stærkt allergifremkaldende, ikke kan betragtes som 
sikre for forbrugerne. Det har i EU endnu ikke været muligt at finde en fælles fremgangsmåde 
for regulering af de allergene egenskaber, men ved en fælles indsats i EU kan der arbejdes for 
at sikre, at dokumentationen tilvejebringes og vurderes. Ud fra oplysninger på Kommissionens 
hjemmeside er der pt. forbudt 181 hårfarvestoffer, og 114 hårfarvestoffer er vurderet sikre at 
anvende under EU-Kommissionens hårfarvestrategi. Uanset vurderingerne fra SCCS kan de 
114 hårfarvestoffer være allergifremkaldende i forskellig grad. Danmark kan fortsat arbejde for, 
at EU-Kommissionen får færdiggjort positivlisten over hårfarver samt for at EU-Kommissionen 
tager højde for hårfarvernes allergifremkaldende egenskaber. 

 Prioritering: høj

Regulering af akrylater i negleprodukter 
På baggrund af mange indberetninger af uønskede virkninger ved brug af gellack produkter 
(kunstige negle som hærdes ved brug af UV-lys) har EU-Kommissionen bedt SCCS, om at 
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vurdere risikoen ved brug af akrylaterne HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate i 
sådanne negleprodukter. På baggrund af denne vurdering vil EU-Kommissionen fremsætte et 
forslag til regulering. Danmark følger denne sag tæt, og Videncenter for Allergi har i 2018 
kommenteret på vurderingen fra SCCS.   

Deklaration af andre forbrugerprodukter uden nuværende krav om dette 
Deklaration på produkter gør viden om allergifremkaldende kemikalier mere tilgængelig for 
forbrugere og arbejdstagere. Krav om deklaration af indholdsstoffer i alle forbrugerprodukter 
(inklusiv artikler) er et udtrykt ønske fra flere interessenter. Deklaration af allergifremkaldende 
kemikalier på forbrugerprodukter, f.eks. tøj, møbler og plastre, der ikke allerede er omfattet af 
krav om enten deklaration eller faremærkning, kan øge synligheden om et produkts indhold af 
allergifremkaldende kemikalier. På den måde kan forbrugerne bedre vælge produkter uden 
risiko for at udvikle kontaktallergi eller tage de nødvendige forholdsregler. Deklaration vil også 
lette udredningen af nye patienter med allergi. Der findes mange forskellige typer forbruger-
produkter. Initiativet vanskeliggøres yderligere ved, at forskellige produkter er reguleret under 
forskellige lovgivninger, der ikke nødvendigvis giver mulighed for produktdeklaration. Deklara-
tion kan være relevant for de produkttyper, der giver anledning til udsættelse for allergifrem-
kaldende kemikalier. Initiativet kan derfor indledningsvist fokusere på at afdække, for hvilke 
typer af forbrugerprodukter et EU krav om fuld deklaration vil være muligt at gennemføre, samt 
afdække de udfordringer, som krav om fuld deklaration vil kunne medføre. En indledende 
vurdering af indsatsen vurderes at kunne udføres for Miljøstyrelsen af eksterne konsulenter til 
150.000 – 300.000 kr.  

 Prioritering: lav

Restriktionsforslag under REACH  
Under REACH er det muligt at begrænse stoffer eller grupper af stoffer på baggrund af deres 
egenskaber og/eller en dokumenteret risiko, som det f.eks. er gjort for krom VI i lædervarer, og 
for nikkel i produkter med længerevarende hudkontakt. Det vurderes løbende, om der er 
grundlag for at foreslå begrænsninger for særligt allergifremkaldende stoffer eller grupper af 
stoffer, baseret på klassificeringen af et stof, eventuelt kombineret med en forventet høj ek-
sponering af befolkningen eller arbejdstager. Eksempelvis er der er ikke en produktspecifik 
regulering af børneprodukter udover reguleringen af legetøj. Viser det sig, at visse parfume-
stoffer i børneprodukter kan udgøre en risiko, skal der udarbejdes et restriktionsforslag til be-
grænsning af disse stoffer under REACH. Til information kan det nævnes, at Frankrig og Sve-
rige har indikeret, at de vil udarbejde et begrænsningsforslag for allergifremkaldende stoffer i 
tekstiler. Udarbejdelsen af et dansk restriktionsforslag skal foretages af Miljøstyrelsen og vil 
være meget ressourcekrævende og vil derfor skulle prioriteres i forhold til behovet for andre 
restriktionsforslag eller forslag til regulering. Et restriktionsforslag kan eventuelt udarbejdes i 
samarbejde med andre lande. Udarbejdelsen af et restriktionsforslag afhænger af, om en 
risiko identificeres. 

 Prioritering: mulig

Klassificeringsforslag for allergifremkaldende stoffer (CLP) 
Klassificering og mærkning er et af de væsentlige værktøjer til at identificere og kommunikere 
viden om allergifremkaldende egenskaber ved eksempelvis maling og vaske- og rengørings-
midler til brugerne, så de kan tage de rette forholdsregler. Et medlemsland kan fremsætte 
forslag om harmoniseret klassificering, herunder for stoffer med allergifremkaldende egenska-
ber. Flertallet af de stoffer, som i dag er vurderet som allergifremkaldende er klassificeret i den 
generelle kategori 1. Det vil være relevant at udarbejde forslag om harmoniseret klassificering 
af stoffer, der identificeres som stærkt sensibiliserende (kategori 1A), og som har stor udbre-
delse i visse forbrugerprodukter og/eller arbejdsmiljøet, og dermed kan give anledning til hyp-
pig eksponering i befolkningen. Udvælgelsen af relevante stoffer til klassificeringsforslag skal 
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ses i sammenhæng med initiativet ”Identifikation af stærkt allergifremkaldende stoffer gennem 
screening (REACH/CLP)”. Desuden kan der fra dansk side sættes fokus på allergi og potens-
vurdering i forbindelse med indgivelse af kommentarer til andre landes forslag om harmonise-
ret klassificering (i forbindelse med høringsprocessen). Udarbejdelse af klassificeringsforslag 
ved en ekstern konsulent forventes at kunne udføres for ca. 200.000-300.000 kr. pr. stof. Dertil 
kommer ressourcer, der skal afsættes af medarbejdere i Miljøstyrelsen. Initiativet vil være 
muligt at udføre for et begrænset antal (f.eks. 1-3) stoffer under den strategiske indsats.  

 Prioritering: høj

Begrænsning af allergifremkaldende kemikalier i miljømærkede produkter 
Miljø- og Fødevareministeriet skal fastholde dansk pres for at begrænse brugen af allergifrem-
kaldende kemikalier i miljømærkede produkter. De officielle miljømærker Blomsten og Svanen 
fastsætter kriterier, der i vid udstrækning begrænser brugen af miljø- og sundhedsskadelige 
kemikalier i produkter. Eksempelvis er parfume fortsat tilladt i mange miljømærkede produkter, 
dog med begrænsninger for visse af parfumestofferne, som er dokumenteret allergifremkal-
dende. Det gælder i vaske- og rengøringsmidler og kosmetikprodukter til private forbrugere. 
For mange rengøringsmidler til professionelt brug er tilsætning af parfume ikke tilladt. Produk-
ter til private forbrugere fås oftest også uden tilsætning af parfume. I legetøj og bleer, sham-
poo og sæbe til børn er det ikke tilladt at tilsætte parfume. 

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder fortsat for, at kravene til brugen af allergifremkaldende 
kemikalier, herunder parfume, i miljømærkede produkter fortsat skærpes, enten ved helt at 
forbyde brugen af parfume eller ved kun at tillade brug af parfumestoffer, for hvilke det er do-
kumenteret, at de ikke har allergifremkaldende egenskaber. Ministeriet vil fastholde dansk 
pres for at begrænse eller udelukke brugen af allergifremkaldende kemikalier i miljømærkede 
produkter.  

 Prioritering: høj

TABEL 4. Opsummering af anbefalinger til prioritering af fokusområde 3 

Initiativ Prioritering Ny eller fortsættende aktivitet. 
Ressourcer 

Høj Mulig Lav 

Evidensbaseret kampagne til teena-
gedrenge om risiko for parfumeal-
lergi  

X Ny aktivitet igangsat i 2018 

Evidensbaseret kampagne om al-
lergifremkaldende kemikalier i et 
barns hverdag (målrettet forældre) 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke afsat 
pt. 

Kampagne/Informationsindsats i 
samarbejde med Arbejdstilsy-
net/Beskæftigelsesministeriet 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke afsat 
pt. 

Information om parfumeallergi X Ny aktivitet. Ressourcer ikke afsat 
pt. 

Information om hårfarver X Ny aktivitet. Ressourcer ikke afsat 
pt. 

Information om allergirisikoen ved 
brug af kosmetiske produkter som 
anprises ”økologiske” eller ”naturli-
ge” 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke afsat 
pt. 

Øget information om muligheden for 
indberetning af uønskede virkninger 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke afsat 
pt. 
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ved forbrugerprodukter 

Legetøj - parfumestoffer X Fortsættende aktivitet. 

Legetøj - formaldehyd X Fortsættende aktivitet. 

Legetøj - konserveringsmidler X Fortsættende aktivitet. 

Legetøj - vurderinger fra videnska-
belige komitéer 

X Fortsættende aktivitet. Initiativet 
er afhængigt af om der identifice-
res en relevant risiko. 

Kosmetiske produkter - parfumestof-
fer 

X Fortsættende aktivitet. 

Kosmetiske produkter - vurderinger 
fra EU’s videnskabelige komité for 
forbrugersikkerhed 

X Fortsættende aktivitet. Initiativet 
er afhængigt af om der identifice-
res en relevant risiko. 

Kosmetiske produkter - deklaration 
af formaldehydfrigivere 

X Ny aktivitet. 

Kosmetiske produkter – deklaration 
af urenheder 

X Ny aktivitet. Relevansen af denne 
aktivitet kan undersøges under 
det muligt kommende dialogforum 
for allergi. 

Kosmetiske produkter – udarbejdel-
se af liste over tilladte hårfarver 

X Fortsættende aktivitet. 

Kosmetiske produkter – regulering 
af akrylater i negleprodukter 

X Fortsættende aktivitet 

Deklaration af andre forbrugerpro-
dukter uden nuværende krav om 
dette 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikkeafsat 
pt. 

Restriktionsforslag under REACH X Fortsættende aktivitet. Initiativet 
er afhængigt af om der identifice-
res en relevant risiko. 

Klassificeringsforslag for allergi-
fremkaldende stoffer (CLP) 

X Fortsættende aktivitet. Initiativet 
vil være muligt for et begrænset 
antal stoffer, forudsat at data er 
tilstrækkelige. 

Begrænsning af allergifremkaldende 
stoffer i miljømærkede produkter 

X Fortsættende aktivitet. 

5.4 Fokusområde 4: Særligt problematiske kemikalier 

Der er visse grupper af kemikalier som særligt hyppigt giver anledning til udvikling af allergi, og 
som derfor kræver et særligt fokus. Det er særligt allergifremkaldende kemikalier inden for 
stofgrupperne metaller, konserveringsmidler og parfume, som er de hyppigste årsager til kon-
taktallergi blandt forbrugerne. I den europæiske befolkningsundersøgelse gav disse kemikalier 
anledning til allergi hos henholdsvis 16 %, 6 % og 5 % af de undersøgte (Diepgen et al., 
2016). Den strategiske indsats har derfor fokus på særlige problematiske kemikalier, da det 
kan have stor effekt, hvis eksponeringen for disse kemikalier kan nedbringes. Indsatsen skal 
også sikre opmærksomhed på nye anvendelser af kemikalier eller andre ingredienser som 
f.eks. fødevareproteiner, så der hurtigt kan træffes foranstaltninger, hvis disse viser uventede
allergifremkaldende effekter. Håndtering af de særlige problematiske kemikalier er generelt
omfattet af de initiativer, der allerede er beskrevet under fokusområde 1-3. Det følgende afsnit
fungerer derfor som opsamlingsafsnit for områder, som skal følges ekstra tæt.

Liste over parfumestoffers allergifremkaldende egenskaber   
Der findes ca. 2500 forskellige parfumestoffer, hvoraf nogle er stærkt allergifremkaldende. 
Mange parfumestoffer vurderes dog ikke at have iboende, allergifremkaldende egenskaber. 
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Der ønskes mere tilgængelig viden om emnet i form af en liste over alle parfumestoffer, for 
hvilke der er viden om deres allergifremkaldende egenskaber, og som også inkluderer parfu-
mestoffer som ikke vurderes at være allergifremkaldende på baggrund af pålidelige studier. En 
indledende (Q)SAR screening af alle parfumestoffer med kendt identitet kan give forudsigelser 
om deres allergifremkaldende egenskaber. Desuden findes viden om parfumestoffer i litteratu-
ren eksempelvis i SCCS’s vurdering af parfumestoffer i 2012. På baggrund heraf kan en stra-
tegi for yderligere test af udvalgte parfumestoffer ved in vitro metoder beskrives.  
Viden som denne kan eventuelt bruges til at påvirke den nordiske miljømærkningsordning 
Svanemærket (fokusområdes 3 - regulering). En sådan liste kan kun benyttes med forbehold 
for de testede kemikaliers eventuelle andre problematiske egenskaber. Projektet vurderes at 
kunne udføres for Miljøstyrelsen ved brug af eksterne konsulenter og forventes at kunne udfø-
res for ca. 150.000-300.000 kr. (inklusiv (Q)SAR screening, litteraturgennemgang og strategi 
for øvrige test). Det vurderes relevant at gennemføre, hvis (Q)SAR modellen for hudallergi 
bliver opdateret (fokusområde 2 – opdatering af den danske (Q)SAR database).  

 Prioritering: lav

Fokus på konserveringsmidler i forbrugerprodukter 
Det kan være en udfordring at konservere forbrugerprodukter, så som maling, kosmetiske 
produkter og vaske- og rengøringsmidler, da udvalget af forskellige konserveringsmidler ind-
snævres i takt med, at nogle af disse reguleres. Dette kan medføre, at anvendelsen af de 
tilladte konserveringsmidler øges, og derved øges eksponeringen af befolkningen for færre 
konserveringsmidler, hvorved risikoen for at udvikle kontaktallergi for disse kemikalier stiger. 
Produktudvikling, hvor der arbejdes med nogle af de parametre, som har betydning for produk-
tets konserveringsevne, kan medføre, at der kan anvendes mindre konservering. Disse para-
metre kunne være valg af emballage, produktionsforhold, formulering, produkttype samt an-
vendelse. Initiativet dækker alle konserveringsmidler, og er således ikke udelukkende fokuse-
ret på de allergifremkaldende konserveringsmidler. Miljø- og Fødevareministeriet kan støtte 
produktudvikling ved at opfordre industrien til at søge midler gennem Miljøteknologisk Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram (MUDP). 

 Prioritering: mulig

Fokus på nikkel  
På trods af den nuværende regulering af nikkel er frekvensen af tilfælde af nikkelallergi fortsat 
høj. En nylig rapport peger på øreringe, som den primære årsag til udvikling af nikkelallergi 
blandt kvinder (Miljøstyrelsen, 2016). Ørestikkere/piercingsmykker reguleres i dag med en 
lavere grænseværdi end andre produkter, men der kan være grund til at vurdere, om det er 
lavt nok – specielt for de smykker, som benyttes til at penetrere øreflippen. Videncenter for 
Allergis igangværende forskning vil bidrage med mere viden, om betydningen af friktion og 
hyppighed ved gentagen berøring med et nikkelholdigt produkt for afgivelsen af nikkel fra 
produktet, samt ny viden om de reaktioner, der sker med det nikkelholdige metal ved kontakt 
med beskadiget hud, da de fleste tidligere undersøgelser er lavet på intakt hud. Miljøstyrelsen 
vil være opmærksom på ny viden i forhold til at vurdere om nuværende nikkel lovgivning giver 
et tilfredsstillende beskyttelsesniveau. Der er således behov for ny viden før revurdering af 
eksisterende lovgivning.  

 Prioritering: mulig

Luftbårne allergener, som giver hudallergi 
Det er ønskeligt at få mere viden om omfanget af kontaktallergi, der er forsaget af luftbårne 
allergener. Eksempler på luftbårne allergener fra planter eller fra industrielle kemikalier brugt i 
arbejdsmiljøet er velkendte. Eksempelvis har man de senere år vist at konserveringsmidlet 
methylisothiazolinone (MI), som bruges i flere typer af forbrugerprodukter, kan forårsage 
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hudallergi blandt personer, som opholder sig i rum malet med MI konserveret maling. Viden-
center for Allergis (Fokusområde 1) forskning på området skal følges tæt af myndighederne, 
og der kan i gangsættes et initiativ til vurdering af særlige egenskaber blandt luftbårne kemika-
lier. 

 Prioritering: mulig

Potentielle problemer ved fødevareallergener i kosmetiske produkter.  
Når vi spiser proteiner, er den normale reaktion, at vi udvikler oral tolerance. Det betyder, at 
kroppens immunsystem kategoriserer proteinerne i maden som uskadelige, og der ikke kom-
mer et skadeligt immunologisk respons, når vi sidenhen enten spiser proteinerne eller får dem 
på huden. Man har i mange år undret sig over, hvordan børn, der aldrig har spist en fødevare, 
kan få en allergisk reaktion (IgE medieret straks reaktion) første gang, de spiser en fødevare. 
Forklaringen er, at specielt børn med børneeksem, kan blive sensibiliseret over huden med 
fødevaren, der findes i fx husstøv eller i kosmetiske produkter til huden. Hydrolyseret hvede-
protein og jordnøddeolie er på baggrund af denne problemstilling reguleret i kosmetiske pro-
dukter. Ved ny viden om hudallergi ved brug af andre fødevareallergener i kosmetiske produk-
ter, skal dette håndteres i Miljø- og Fødevareministeriet med henblik på eventuel ny regule-
ring. For at undgå at befolkningen bliver sensibiliseret over huden af fødevareproteiner, bør 
der være særlig fokus på brug af proteiner fra nye fødevarer, som endnu ikke er en almindelig 
del af den daglige kost og der derfor ikke er udviklet oral tolerance overfor. Eksempler på dette 
er ingredienser fra insekter eller protein fra quinoa, som sandsynligvis bliver en del af morgen-
dagens kost. Modificerede proteiner fra almindelige fødevarer, hvor modifikationer forårsager 
kvalitative ændringer i proteinstrukturen, så kroppen ser proteinet som nyt, er også en risiko-
faktor for udvikling af fødevareallergi på trods af en etableret tolerance. 

 Prioritering: mulig

Fokus på akrylater  
Akrylater er en gruppe af stærkt allergifremkaldende kemikalier, som kan være et problem hos 
både arbejdstagere og forbrugere. Det gælder ligeledes mange forskellige produkttyper, her-
under medicinske hjælpemidler, såsom plastre, insulinpumper, glucose sensorer. Det kan 
være særlig problematisk, da der derved er mange produkter, som man vil reagere på, hvis 
man først har fået allergi overfor akrylater. Videncenter for Allergi har igangværende forsk-
ningsprojekter, og der er manglende viden om tilstrækkelig anvendelig brugbar substitution og 
hærdningsprocessen.  

 Prioritering: mulig

TABEL 5. Opsummering af anbefalinger til prioritering af fokusområde 4 

Initiativ Prioritering Ny eller fortsættende aktivi-
tet. Ressourcer Høj Mulig Lav 

Liste over parfumestoffers aller-
gifremkaldende egenskaber 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke 
afsat pt. Det vurderes relevant 
at gennemføre, hvis QSAR mo-
dellen for hudallergi bliver opda-
teret. Kan evt. dækkes af Miljø-
styrelsens engangsbevillinger. 

Fokus på konserveringsmidler i 
forbrugerprodukter 

X Fortsat aktivitet. Ressourcer kan 
søges gennem MUDP. 

Fokus på nikkel X Fortsat aktivitet. Ressourcer 
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ikke afsat pt. 

Luftbårne allergener, som giver 
hudallergi 

X Fortsat aktivitet. Ressourcer 
ikke afsat pt. 

Potentielle problemer ved føde-
vareallergener i kosmetiske 
produkter 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke 
afsat pt. 

Fokus på akrylater X Fortsættende aktivitet i forhold til 
reguleringen af negleprodukter. 

5.5 Fokusområde 5: Samarbejde med interessenter og andre 
myndigheder 

Kontaktallergi er et tværgående problem, der har grænseflader til andre myndighedsområder, 
som eksempelvis fødevarer og arbejdsmiljø. Spredning af information til relevante målgrupper 
kan få langt større gennemslagskraft, hvis der indgås partnerskaber med relevante aktører på 
området. Samarbejde med interessenter og andre myndigheder er derfor fremhævet som et 
selvstændigt fokusområde, om end at tværgående samarbejde allerede indgår under flere af 
de øvrige beskrevne initiativer. 

Forslag om dialogforum for allergi 
På workshoppen var der et ønske om endnu tættere dialog mellem myndighederne og diverse 
interessenter på allergiområdet samt interessenterne imellem. For at imødekomme dette øn-
ske kan Miljø- og Fødevareministeriet etablere et dialogforum for allergi med opstart i 2019, 
hvis der er bred opbakning fra interessenter. Formålet med dette vil være at dele erfaringer, 
diskutere nye problemstillinger og styrke koordinering af initiativer på allergiområdet – herun-
der særligt kommende informationsindsatser.  

 Prioritering: høj

Identificering af frivillige initiativer, mens vi afventer EU- regulering 
På workshoppen blev det nævnt, at erfaringerne med regulering af allergifremkaldende kemi-
kalier i EU generelt viser, at det kan tage lang tid inden man opdager og dermed kan doku-
mentere et kemikalies allergifremkaldende egenskaber, og dernæst at tidshorisonten fra, 
hvornår et allergifremkaldende kemikalie bliver identificeret og til, at der bliver handlet på det 
gennem lovgivning, er alt for lang. Ofte tager det op til 5-10 år, fra man har identificeret en fare 
eller en risiko til, at f.eks. en klassificering eller et forbud under en lovgivning finder anvendel-
se. Der var derfor et ønske om at analysere og udrede årsagerne til den langvarige proces. Et 
dialogforum (se initiativet ovenfor) kunne eventuelt bidrage med at identificere og få iværksat 
frivillige initiativer, som kan reducere forekomsten af allergi for specifikke kemikalier forud for 
EU-regulering.  

 Prioritering: mulig

TABEL 6. Opsummering af anbefalinger til prioritering af fokusområde 5 

Initiativ Prioritering Ny eller fortsættende aktivi-
tet. Ressourcer Høj Mulig Lav 

Dialogforum for allergi X Ny aktivitet. 

Identificering af frivillige løsnin-
ger forud for EU-regulering 

X Ny aktivitet. Ressourcer ikke 
afsat pt. 
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