
Meddelelse 
i henhold til § 25, stk. 1, nr. 2 og 3 i 
lov om 
Kemiske stoffer og produkter 
jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996. 
Vejledning se side 2. 

art 

navn Tlf. 

indehaver 

adresse 

Virksomhedens 

kommune 
meddeler herved til ARBEJDSTILSYNET at 

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter…………..   

2. man opblander, fortynder, imprægnerer med, 
omhælder eller pakker giftige stoffer eller produkter….

  

3. man anvender giftige stoffer eller produkter 
ved fremstilling af produkter…………………………….. 

  

(sæt x og udfyld 
rubrikken) 

4. man anvender giftige stoffer eller produkter 
i virksomheden som hjælpemiddel……………………...

  

MILJØSTYRELSEN at 
5. man importerer giftige stoffer eller produkter…………..   

meddeler herved til 
(sæt x og udfyld 
rubrikken) 

6. man sælger giftige stoffer eller produkter en gros…….   

meddeler herved 7. det kun er en engangsmeddelelse 
at 

  

angiv stofferne el- 8. De omhandlende giftige stoffer eller produkter er af typerne: ler produkttyperne 

9. De omhandlende giftige stoffer eller produkter er: (sæt X) 

især gasser  Især væsker især pulvere  
10. De omhandlende giftige stoffer og produkter fremstilles, anvendes, importeres og/eller 

sælges i følgende mængder pr. år: 
(sæt X) 

< 10 kg  10 – 100 kg > 100 kg 

11. Opbevares giftige stoffer eller produkter i produktionsanlæg eller -systemer: (sæt X) 

ja  nej 

  

Dato: Underskrift:

virksomheden 

    

Meddeler anerkendt dato: 

Underskrift:

Arbejdstilsynet 

Embedsstempel 

Meddeler anerkendt dato: 

Underskrift:

Miljøstyrelsen 

Embedsstempel 
Denne anerkendte meddelelse skal opbevares som bevis for retten til at besidde gifte og er gældende for 3 år.  
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Per Krogh Larsen
Text Box
Læs vejledningen bagerst



 
 
Meget giftige og giftige stoffer og produkter må sælges til følgende virksomheder: 

 
1.  

a) sygehuse, 
b) videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, amtskommunerne eller 

kommunerne, 
c) teknologiske serviceinstitutioner, der er godkendt af erhvervsministeren, 
d) laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Erhvervsministeriets regler herom, 
e) virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille og 

forhandle lægemidler, herunder apoteker, 
f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, 

tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedssektor, 
g) læger, tandlæger og dyrlæger.  

 
2.  

a) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man fremstiller meget giftige og giftige stoffer 
og produkter, herunder at man foretager opblanding, fortynding, imprægnering, omhældning og pakning som 
nævnt i lovens § 4, 

b) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man anvender meget giftige og giftige stoffer 
eller produkter ved fremstilling af produkter af enhver art.  Der tænkes f.eks. på virksomheder i hvis produkter, 
der indgår giftige stoffer på en sådan måde, at de under produktionen omdannes til mindre farlige forbindelser 
eller indgår i det færdige produkt i så ringe mængde, at produktet som sådant ikke er giftigt, 

c) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man anvender meget giftige og giftige stoffer 
og produkter som hjælpemiddel i egen virksomhed. 

 
3.  virksomheder, som til Miljøstyrelsen har givet meddelelse om, at man importerer eller sælger meget giftige 

stoffer eller produkter en gros. 
 
4.  detailhandlere, der har fået Miljøstyrelsens tilladelse til at sælge meget giftige og giftige stoffer og produkter, 

dog kun for så vidt angår de gifte, som er omfattet af tilladelsen. 
 

Kun apoteker og de under pkt. 4 nævnte detailhandlere må sælge meget giftige og giftige stoffer og produkter 
til privatpersoner over 18 år. 

 
Den, der sælger meget giftige og giftige stoffer og produkter, skal sikre sig, at køberen er berettiget til at købe 
disse. 

 
 
Vejledning til udfyldelse af blanketten 
Et eller flere af punkterne 1-6 skal udfyldes. 
 
Punkt 7 udfyldes, hvis det drejer sig om en engangs anvendelse, import eller salg. 
 
Punkt 8-10 skal altid udfyldes. 
 
Punkt 8 udfyldes med så præcis angivelse, som muligt.  F.eks. blyforbindelser, analysekemikalier, flusholdige 
loddemidler, zinkchromatholdig maling.  Det anbefales, at leverandørbrugsanvisningen/rne vedlægges. 
 
Punkt 11 skal udfyldes, hvis punkterne 1-4 er udfyldt. 
 
Fremsendes udfyldt med en frankeret returkuvert til den lokale arbejdstilsynskreds, såfremt nr. 1-4 inkl. er udfyldt, eller 
til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, såfremt nr. 5-6 inkl. er udfyldt.  Hvis der både er udfyldt i nr. 1-4 
og nr. 5-6, skal blanketten sendes til den lokale tilsynskreds, som efterfølgende sender den til Miljøstyrelsen. 
 
Denne anerkendte meddelelse opbevares som bevis for retten til at besidde giftige stoffer og produkter. 
 
Denne blanket udleveres på politistationerne og i de lokale arbejdstilsynskredse.
 
Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt op hop til næste med tabulatortasten. Brug eventuelt musen.  
 
Yderligere vejledning  
Der kan fås yderligere vejledning ved henvendelse til adressen webmaster@politi.dk
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