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Forord 

Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer og/eller 
stoffer mistænkt for at være hormonforstyrrende 

Dette projekt er et kortlægnings- og screeningsprojekt, der har undersøgt markedet for produk-
ter til børn og gravide for indhold af udvalgte hormonforstyrrende stoffer eller udvalgte stoffer, 
der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. 78 forbrugerprodukter er nærmere undersøgt 
ved screening for indhold af et eller flere af stofferne D4, BHA, BHT, BPA, butylparaben og 
propylparaben afhængig af, hvilke produkter der er tale om.  

Resultaterne af kortlægningen og screeningsanalyserne er præsenteret i denne rapport. 

Projektet er gennemført af FORCE Technology med Teknologisk Institut og Medico Kemiske 
Laboratorium ApS som underleverandør til udvalgte screeningsanalyser. 

Projektets deltagere var: 
• Pia Brunn Poulsen, FORCE Technology (projektleder)
• Susan Geschke, FORCE Technology (kemiske analyser)
• Christiane Borregaard, FORCE Technology
• Charlotte Merlin, FORCE Technology (kvalitetssikrer)

Projektet blev fulgt af en følgegruppe bestående af 
• Sehbar Khalaf, Miljøstyrelsen (formand)
• Nadine Heidi Brueckmann, Miljøstyrelsen
• Julie Marie Kruse Anton, Miljøstyrelsen
• Mette Holm, Fødevarestyrelsen
• Mette Christiansen, Fødevarestyrelsen
• Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen
• Pia Brunn Poulsen, FORCE Technology (sekretariatsfunktion)

Projektet blev finansieret af Miljøstyrelsen. 

Projektet blev gennemført i perioden april til september 2020. 
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Sammenfatning og konklusion 

Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer og/eller stof-
fer mistænkt for at være hormonforstyrrende 

Hormonforstyrrende stoffer kan på forskellige måder påvirke kroppens egne hormonsystemer. 
Nogle stoffer efterligner de naturlige hormonstoffers virkning (men kan være mere potente end 
de naturlige hormoner), mens andre blokerer for eller hæmmer de naturlige hormoners virk-
ning. Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at bidrage til den stigende forekomst af en 
række tilstande og sygdomme, som f.eks. misdannede kønsorganer og påvirkning af hjernens 
udvikling. Fostre og børn er mest sårbare for udsættelse især under deres udvikling, da disses 
organer ikke er færdigudviklet og dermed kan påvirkes. Hormonforstyrrende stoffer kan føre til 
alvorlige effekter, som først viser sig senere i livet eller hos de efterfølgende generationer. 

Børn og gravides (og dermed det ufødte barns) udsættelse for stoffer, der kan påvirke den na-
turlige hormonbalance, er problematisk, og det kan være kritisk, fordi de hormonregulerede 
udviklingsprocesser af organer er særligt følsomme. Derfor bør børn og gravides udsættelse 
for problematiske kemikalier (herunder hormonforstyrrende stoffer) begrænses. 

Formål og afgrænsning 
Formålet med projektet var at kortlægge anvendelsen af udvalgte hormonforstyrrende stoffer 
og/eller stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, i produkter som børn og gra-
vide anvender. Formålet med projektet er ligeledes at foretage en række screeningsanalyser 
af forbrugerprodukter. Forbrugerprodukterne blev udtaget således, at cirka 1/3 er fra butik-
ker/internetsider i Danmark, 1/3 fra internetsider indenfor EU og 1/3 fra internetsider udenfor 
EU, idet det skulle undersøges, om indholdet af de udvalgte hormonforstyrrende stoffer (og/el-
ler stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende), er afhængigt af, hvor produkterne 
købes henne.  

Projektet var afgrænset til en screeningsundersøgelse af de udvalgte stoffer, som Miljøstyrel-
sen havde beskrevet i oplægget til projektet (se faktaboksen herunder).  

Projektet er afgrænset til følgende udvalgte stoffer 

Bisphenol AF (BPAF), bisphenol A (BPA) og bisphenol S (BPS) 

4-methylbenzylidene camphor (4-MBC)

Butylparaben og propylparaben

BHA og BHT

D4

Herudover var projektet afgrænset til at fokusere på produkter, som børn og gravide anvender 
eller er udsat for. I screeningsfasen var der yderligere afgrænset til udelukkende at analysere 
forbrugerprodukter.  
Udover de listede udvalgte stoffer blev der også foretaget en kortlægning af nitromethan, men 
da brugen af nitromethan var begrænset til to niche-anvendelser ikke anvendt af målgruppen 
(børn og gravide), blev nitromethan ikke yderligere behandlet i rapporten.  
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Mistanke om hormonforstyrrende effekter 
I dette projekt er der ikke foretaget en vurdering af de hormonforstyrrende effekter for de ud-
valgte stoffer. Der er udelukkende refereret til farevurderinger, primært foretaget af DTU (Dan-
marks Tekniske Universitet) og/eller CeHoS (Center for hormonforstyrrende stoffer). 
 
Disse farevurderinger viser, at der er en klar evidens for hormonforstyrrende egenskaber for 
BPAF, BPA, 4-MBC, butylparaben, BHA og D4, og mistanke om hormonforstyrrende effekter 
(pga. nogen eller svag evidens) for propylparaben. For BPS og BHT er der pga. read-across 
fra lignende stoffer en mistanke om hormonforstyrrende effekter, og stofferne er derfor taget 
op til vurdering, men der foreligger ikke en endelig vurdering endnu.  
 
Kortlægning 
Generelt blev viden om brugen af de udvalgte stoffer undersøgt i forbrugerprodukter, kosmeti-
ske produkter, fødevarer og fødevarekontaktmaterialer samt i lægemidler.  
 
Der blev udført en kortlægning af anvendelsen af de udvalgte stoffer vha. følgende aktiviteter: 
• Kontakt til forskellige relevante brancher via brancheorganisationer samt myndigheder 
• Søgning i diverse databaser 
• Litteratursøgning/internetsøgning 
 
Der blev foretaget en søgning i diverse databaser f.eks. materialedatabaser, og ECHA’s data-
base over registrerede stoffer og plastdatabase. Der blev også taget kontakt til Forbrugerrådet 
Tænk Kemi for at få foretaget en søgning af brugen af de udvalgte stoffer i deres database 
over ingredienser i kosmetiske produkter på det danske marked (Kemiluppen). Endelig blev 
der foretaget en litteratursøgning efter oplysninger om anvendelsen af de udvalgte stoffer.  
 
Resultatet af kortlægningen 
Resultatet af kortlægningen var overordnet set, at bisphenolerne anvendes som enten mono-
merer til visse plasttyper eller som antioxidanter til andre plasttyper. Bisphenolerne anvendes 
desuden til coating i metaldåser til fødevarer og er observeret i enkelte kosmetiske produkter i 
små mængder (urenheder). Bisphenolerne anvendes ikke i lægemidler. Det er primært BPA, 
der er observeret i forbrugerprodukter, men også BPAF i nogle tilfælde. I en nyere undersø-
gelse er der identificeret BPA i børnesokker af bomuld.  
 
For 4-MBC viste kortlægningen, at brugen af stoffet er udfaset i kosmetiske produkter i Dan-
mark og i EU. 4-MBC er derudover forbudt at anvende i USA og Japan, men er tilladt i en kon-
centration på op til 4 % i kosmetiske produkter i f.eks. Kina (ligesom EU-lovgivningen tillader). 
Om det reelt set anvendes i kinesiske produkter vides ikke. Der blev ikke identificeret nogen 
anvendelser af 4-MBC udover en tidligere anvendelse i kosmetiske produkter.  
 
Parabener anvendes generelt i en lang række kosmetiske produkter, legetøj og lægemidler. 
Generelt gælder, at brugen af både butylparaben og propylparaben er mindre end andre 
parabener (f.eks. methylparaben). Både butylparaben og propylparaben anvendes i kosmeti-
ske produkter på det danske marked i dag, men brugen af butylparaben er begrænset, hvor-
imod brugen af propylparaben er mere udbredt. Information modtaget fra branchen tyder på, 
at butylparaben og propylparaben også anvendes udenfor EU. Brugen af butylparaben i læge-
midler er begrænset, hvorimod brugen af propylparaben i lægemidler er udbredt. Propylpara-
ben er godkendt som additiv i fødevarekontaktmaterialer, imens butylparaben ikke er. I en ny-
ere undersøgelse er propylparaben desuden identificeret i børnesokker af bomuld.  
 
BHA anvendes som antioxidant (især i plast), men er ikke lige så udbredt som BHT. BHA an-
vendes i nogle få typer af kosmetiske produkter i dag, også i Danmark. BHA anvendes i læge-
midler og f.eks. vitaminpiller, men er ikke lige så udbredt som BHT. BHA er tilladt som fødeva-
retilsætningsstof, men brugen er begrænset og er primært identificeret i f.eks. tyggegummi.  
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BHT er ligesom BHA en antioxidant, der blandt andet anvendes i en lang række af plasttyper. 
BHT anvendes i mange forskellige kosmetiske produkter (især i duftende produkter) – også i 
Danmark i dag. BHT anvendes desuden i en lang række lægemidler og i vitaminpiller. BHT er 
tilladt som fødevaretilsætningsstof, men brugen er begrænset ifølge de analyser, der forelig-
ger. BHT er identificeret i f.eks. tyggegummi. Ifølge branchen anvendes BHT dog i primært 
fedtholdige fødevarer.  

D4 anvendes som udgangsstof til produktion af silikonepolymerer. D4 kan således forekomme 
som små (ureagerede) rester i alle produkter, der indeholder silikone. D4 er derfor identificeret 
i diverse produkter, der indeholder silikone, f.eks. fødevarekontaktmaterialer, narresutter af si-
likone, voks, pudsemidler og bilplejemidler. D4 er også identificeret i produkter af PUR-skum 
(f.eks. madrasser, babymadrasser og squishies). D4 er ikke tilladt i fødevarer og er ikke identi-
ficeret anvendt i lægemidler. D4 var tidligere tilladt i kosmetiske produkter, men er i dag for-
budt via en begrænsning vedtaget i 2019. Der er desuden en begrænsning på vej for D4 (samt 
D5 og D6) i forskellige produkter til forbrugere, men dette restriktionsforslag er endnu ikke be-
handlet af kommissionen, og forventes således først vedtaget ultimo 2020 eller primo 2021.  

Prioritering af stoffer og produkttyper 
I samarbejde med Miljøstyrelsen blev der med baggrund i kortlægningen prioriteret nedenstå-
ende produktområder og følgende stoffer, som det blev besluttet af udføre screeningsanalyser 
på. Prioriteringen skyldes dels områder med manglende viden, dels en forventning om anven-
delse i disse produktområder, samt at disse forbrugerprodukter har den største forventede ek-
sponering af målgruppen.  

• D4, BHT og BHA i silikoneprodukter, herunder:
o Bideringe/bidedyr af silikone
o IPad- og tabletcovers af silikone
o Narresutter med nippel af silikone

• BHA, BHT og D4 i plastprodukter, herunder:
o Mobilcovers af plast
o Plastlegetøj med fokus på rangler, bideringe eller legetøj til helt små børn, dvs. produk-

ter, der må forventes at blive puttet i munden
o Narresutter med skjold af plast

• BPA, butylparaben og propylparaben i tekstilprodukter, herunder:
o Sokker til både børn og voksne af bomuld
o Underbukser eller særlige graviditetsunderbukser af bomuld

• Butylparaben og propylparaben i kemiske blandinger, herunder:
o Fingermaling
o Sæbeboblevæske

Resultater af screeningsanalyserne 
Resultatet af screeningsanalyserne var, at BHA ikke blev identificeret i nogen af de under-
søgte produkter. BHT blev identificeret i fire ud af de 18 undersøgte plastprodukter og primært 
i plastlegetøj og i et enkelt mobilcover. Ingen narresutter (plastskjold) indeholdt BHT.  

Screeningsanalyserne viste desuden, at butylparaben ikke blev identificeret i tekstilprodukter 
– kun propylparaben og BPA (og kun i sokker – ikke i underbukser). Butylparaben og propyl-
paraben blev begge identificeret i to af de undersøgte sæbeboblevæsker, men ikke i nogen af
de undersøgte fingermalinger.

D4 var det stof, der blev identificeret i flest af de undersøgte produkter (i otte af de 18 under-
søgte silikoneprodukter). Forekomsten af D4 var hyppigst i bideringe/bidedyr og iPad- og tab-
letcovers af silikone. Ingen af de undersøgte narresutter af silikone indeholdt D4 over detekti-
onsgrænsen. D4 blev desuden identificeret i et enkelt mobilcover af plast.  
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Generelt er de prioriterede stoffer (bortset fra BHA) identificeret i enkelte af de undersøgte pro-
dukter (i mellem 5 og 38 % af produkterne). Dvs. at stofferne forekommer i de undersøgte pro-
dukttyper, men der eksisterer også produkter på markedet, hvori stofferne ikke forekommer (i 
hvert fald ikke over detektionsgrænsen).  
 
Forslag til videre arbejde 
Ud fra denne screeningsundersøgelse giver det således ikke mening i et evt. opfølgende pro-
jekt at fokusere på hverken BHA i plast- og silikoneprodukter eller på butyl- og propylparaben i 
fingermaling, da det ikke ser ud til, at disse stoffer forekommer i de undersøgte produkttyper. 
For de andre stoffer og produkttypers vedkommende vil det være relevant i et evt. opfølgende 
projekt at foretage kvantitative indholdsanalyser efterfulgt af migrationsanalyser for at foretage 
en risikovurdering af, om de mængder, der er til stede i produkterne, kan udgøre en sundheds-
mæssig risiko for hormonforstyrrende effekter.  
 
Der var en del produktområder, som blev fravalgt til screeningsanalyserne i dette projekt. 
Disse produktområder kan det også være relevant at undersøge nærmere i et evt. opfølgende 
projekt, f.eks.: 
• BHT og propylparaben i kosmetiske produkter (brugen af butylparaben er lille) 
• BPA og evt. BPAF i metalbeholder til kosmetiske produkter 
• D4 i andre forbrugerprodukter af silikone 
• BHT i andre forbrugerprodukter af plast 
• BHT, BHA og propylparaben i lægemidler 
 
Under alle omstændigheder vil det være relevant i et evt. opfølgende projekt at fokusere på 
den samlede risiko fra flere produkter på én gang og fra flere stoffer med den samme hormon-
forstyrrende effekt (samme endpoint).  
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Summary and conclusion 

Survey of selected endocrine disruptors and/or suspected endo-
crine disruptors 

Endocrine disruptors can affect the body’s own hormonal systems in various ways. The activity 
of some substances resembles (but may be more pronounced than that of normal hormones), 
while others block or impede the activity of natural hormones. Endocrine disruptors are sus-
pected of contributing to the increasing prevalence of a number of conditions and illnesses, 
such as malformed genitalia and affecting brain development. Fetuses and children are most 
vulnerable to exposure, particularly during their development as their organs are not fully de-
veloped and thus can be affected. Endocrine disruptors may result in serious effects that do 
not appear until later in life or in subsequent generations.  
 
The exposure of children and pregnant women (and thereby unborn children) to substances 
that may affect the natural balance of hormones is problematic and can be a critical issue 
since hormone-regulated processes by which organs develop are particularly sensitive. For 
this reason, the exposure of children and pregnant women to problematic chemicals (including 
endocrine disruptors) should be limited. 
 
Purpose and scope 
The purpose of this project was to investigate the use of selected endocrine disruptors and/or 
suspected endocrine disruptors in products which children and pregnant women use. The pro-
ject has the additional purpose of performing certain screening analyses on consumer prod-
ucts. Consumer products have been selected such that 1/3 come from physical and online 
shops within Denmark, 1/3 come from online shops within the EU, and 1/3 come from online 
shops outside of the EU, in order to investigate whether differences exist in the content of se-
lected endocrine disruptors and/or suspected endocrine disruptors depending on where the 
purchased products originate from.  
 
The scope of the project was limited to a screening investigation of the selected substances as 
described by the Danish EPA in its introduction to the project (see the fact box below). 
 

The project is limited to the following selected substances: 

Bisphenol AF (BPAF), bisphenol A (BPA) and bisphenol S (BPS) 

4-methylbenzylidene camphor (4-MBC) 

Butylparaben and propylparaben 

BHA and BHT 

D4 

 
The project was additionally limited to focusing on products that children and pregnant women 
use or are exposed to. Furthermore, the screening phase was restricted to analysing only con-
sumer products.  
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In addition to the listed selected substances, a survey was also conducted of nitromethane. 
However, as the use of nitromethane was limited to two niche applications not used by the tar-
get group (children and pregnant women), nitromethane was not further addressed in the re-
port.  
 
Potential endocrine disruptors 
The endocrine-disruptive effects of the selected substances were not evaluated in this project. 
Instead, hazard assessments were referenced, primarily those performed by DTU (the Tech-
nical University of Denmark) and/or CeHoS (the Danish Centre for Endocrine Disruptors). 
 
These hazard assessments show clear evidence of endocrine-disruptive effects for BPAF, 
BPA, 4-MBC, butylparaben, BHA, and D4 as well as suspected endocrine-disruptive effects 
(due to some or weak evidence) for propylparaben. Based on read-across from similar sub-
stances, BPS and BHT are suspected endocrine disruptors, and the substances have there-
fore been raised for assessment, but a final assessment is not yet available.  
 
Survey 
In general, knowledge about the use of the selected substances was investigated in consumer 
products, cosmetic products, food products, and food contact materials as well as in medicinal 
products.  
 
The following activities were carried out to investigate the use of the selected substances: 
• Contact with various relevant industries via industry organisations and authorities 
• Searches in various databases 
• Literature review / internet searches 
 
A search was made in various databases e.g. material databases and ECHA’s database of 
registered substances and plastics database. The Danish Consumer Council “Tænk” was also 
contacted to have a search made of the use of the selected substances in their database 
(“Kemiluppen”) of ingredients in cosmetic products on the Danish market. Finally, a literature 
search was performed for information on the use of the selected substances.  
 
The result of the survey 
In general, the result of the survey was that bisphenols are used either as monomers in certain 
types of plastics or as antioxidants for other types of plastics. In addition, the bisphenols are 
used for coating of metal cans for food products and have been observed used in some cos-
metic products in small amounts (impurities). Bisphenols are not used in medicinal products. 
Primarily BPA has been observed in consumer products, but also BPAF in some cases. In a 
recent survey, BPA has been identified in children’s cotton socks.  
 
For 4-MBC, the survey showed that the use of the substance has been phased out in cosmetic 
products in Denmark and in the EU. In addition, it is prohibited to use 4-MBC in the USA and 
Japan, but it is allowed to use a concentration of up to 4% in cosmetic products in e.g. China 
(in line with the EU legislation). Whether it is actually used in Chinese products is unknown. No 
uses of 4-MBC were identified other than a previous use in cosmetic products.  
 
Parabens are generally used in a number of cosmetic products, toys, and medicinal products. 
In general, both butylparaben and propylparaben are used less than other parabens (e.g. 
methylparaben). Both butylparaben and propylparaben are used in cosmetic products on the 
Danish market today, but the use of butylparaben is limited, whereas the use of propylparaben 
is more widespread. Information received from the industry indicates that butylparaben and 
propylparaben are also used outside the EU. The use of butylparaben in medicinal products is 
limited, whereas the use of propylparaben in medicinal products is widespread. Propylparaben 
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is approved as an additive in food contact materials, while butylparaben is not. In a recent sur-
vey, propylparaben was also identified in children’s cotton socks.  
 
BHA is used as an antioxidant (especially in plastics) but is not as widespread as BHT. BHA is 
used in few types of cosmetic products today, in Denmark too. BHA is used in medicinal prod-
ucts and e.g. vitamin pills but is not as prevalent as BHT. BHA is allowed as a food additive, 
but the use is limited and is primarily identified in e.g. chewing gum.  
 
BHT is like BHA an antioxidant that is used in a wide range of plastic types. BHT is used in 
many different cosmetic products (especially in fragrances) – also in Denmark today. In addi-
tion, BHT is used in a variety of medicinal products and in vitamin pills. BHT is allowed as food 
additive, but according to available analyses its use is limited. BHT is identified in e.g. chewing 
gum. According to the industry, BHT is, however, primarily used in foods.  
 
D4 is used as a building block for the production of silicone polymers. Thus, D4 can be present 
as small (unreacted) residuals in all products that contain silicone. D4 is therefore identified in 
various products that contain silicone e.g. food contact materials, silicone dummies for babies, 
wax, polishes and car care products. D4 is also identified in PU foam products (e.g. mat-
tresses, baby mattresses and squishy toys). D4 is not allowed in foods and is not identified 
used in medicinal products. D4 was previously allowed in cosmetic products but is today pro-
hibited via a restriction adopted in 2019. In addition, a proposal has been made for restriction 
on D4 (as well as D5 and D6) in different consumer products, but this proposed restriction is 
not dealt with by the Commission yet, and is not expected to be adopted until the end of 2020 
or the beginning of 2021.  
 
Prioritisation of substances and product types 
On the basis of the survey and in co-operation with the Danish Environmental Protection 
Agency, the below-mentioned product areas and following substances were prioritised, and it 
was decided to conduct screening analyses on those substances. The reason for this prioriti-
sation is partly to investigate areas where there is a lack of knowledge and partly to investigate 
the substances that are expected to be used in these product areas. Last but not least these 
consumer products were prioritised as they have the largest expected exposure of the target 
group.  
 
• D4, BHT and BHA in silicone products, including: 

o Silicone teething rings/teething animals  
o Silicone iPad and tablet covers 
o Dummies with silicone nipple  

• BHA, BHT and D4 in plastic products, including: 
o Plastic mobile covers 
o Plastic toys focusing on rattles, teething rings or toys for very young children, i.e. prod-

ucts that are expected to be placed in the mouth 
o Dummies with plastic shields 

• BPA, butylparaben and propylparaben in textiles, including: 
o Cottons socks for both children and adults 
o Underpants or special cotton maternity briefs 

• Butylparaben and propylparaben in chemical mixtures, including: 
o Finger paints 
o Soap bubble liquid 

 
Results of the screening analyses 
The result of the screening analyses was that BHA was not identified in any of the examined 
products. BHT was identified in four out of the 18 examined plastic products and primarily in 



 

 14   Miljøstyrelsen / Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer  

plastic toys and in one mobile cover. None of the dummies for babies (plastic shield) contained 
BHT.  
 
In addition, the screening analyses showed that butylparaben was not identified in textiles – 
only propylparaben and BPA (and only in socks – not in underpants). Butylparaben and 
propylparaben were both identified in two of the examined soap bubble liquids, but not in any 
of the examined finger paints.  
 
D4 was the substance that was identified in most of the examined products (in eight out of the 
18 examined silicone products). The occurrence of D4 was most frequent in teething 
rings/teething animals and in silicone iPad and tablet covers. None of the examined silicone 
dummies for babies contained D4 above the limit of detection. Furthermore, D4 was identified 
in one plastic mobile cover.  
 
In general, the prioritised substances (other than BHA) were identified in some of the exam-
ined products (in between 5 and 38% of the products). That means that the substances occur 
in the examined products, but there are also products on the market in which the substances 
do not occur (at least not above the limit of detection).  
 
Suggestions for further work 
Based on this screening investigation it does not make sense in a possible follow-up project to 
focus on neither BHA in plastic and silicone products nor on butylparaben and propylparaben 
in finger paints as those substances do not appear to be present in the examined product 
types. For the other substances and product types, it would be relevant in a possible follow-up 
project to carry out quantitative analyses of the content of these substances followed by migra-
tion analyses to carry out a risk assessment of whether the quantities present in the products 
may constitute a health risk of endocrine disruptive effects.  
 
There were a number of product areas, which were not selected for the screening investiga-
tions in this project. It might also be relevant to investigate those product areas further in a 
possible follow-up project, for example: 
• BHT and propylparaben in cosmetics (the use of butylparaben is low) 
• BPA and possibly BPAF in metal containers for cosmetics 
• D4 in other silicone consumer products 
• BHT in other plastic consumer products 
• BHT, BHA and propylparaben in pharmaceuticals 
 
In any case, it would be relevant in a possible follow-up project to focus on the total risk from 
several products at once and from several products with the same endocrine disrupting effect 
(same endpoint). 
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Forkortelser 

4-MBC 4-methylbenzylidene camphor (CAS nr. 36861-47-9) 
ABS Plast bestående af monomererne acrylonitril, 1,3-butadien og styren 
BHA Butylated hydroxyl-anisole (CAS nr. 25013-16-5) 
BHT Butylated hydroxytoluene (CAS nr. 128-37-0) 
BPA Bisphenol A (CAS nr. 80-05-7) 
BPAF Bisphenol AF (CAS nr. 1478-61-1) 
BPF Bisphenol F 
BPS Bisphenol S (CAS nr. 80-09-1) 
CeHoS Center for Hormonforstyrrende Stoffer 
D4 Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS nr. 556-67-2) 
DFL Danmarks Farve- og Limindustri 
DGEBA En epoxyplast også forkortet BADGE (bisphenol A diglycidylether) 
DLS Danske Lægemiddelstandarder 
EFSA European Food Safety Authority – på dansk kaldet den europæiske fødevare-

sikkerhedsautoritet 
EPDM Ethylen-propylen-dien-monomer gummi 
EVA Ethylen-vinylacetat plast 
FKM Fødevarekontaktmaterialer 
FVST Fødevarestyrelsen 
HDPE High density polyethylen plast 
HIPS High impact polystyrene plast 
LDPE Low density polyethylen plast 
LMST Lægemiddelstyrelsen 
PC Polycarbonatplast 
PMP Polymethylpenten 
PP Polypropylenplast 
PS  Polystyren 
PUR Polyurethan plast 
VKH Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 16   Miljøstyrelsen / Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer  

1. Indledning 

Hormonforstyrrende stoffer er stoffer, der på forskellige måder kan påvirke kroppens egne hor-
monsystemer. Nogle stoffer efterligner de naturlige hormonstoffers virkning (men kan være 
mere potente end de naturlige hormoner), mens andre blokerer for eller hæmmer de naturlige 
hormoners virkning (CeHoS, 2020). Dette kan blandt andet ske ved at nedsætte produktionen 
eller blokere for virkningen af mandlige kønshormoner (antiandrogen), indvirke på balancen af 
kvindeligt kønshormon (østrogen) og/eller forstyrre virkningen af skjoldbruskkirtlens (thyreoi-
dea) hormoner (Andersen et al., 2012). Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at bidrage til 
den stigende forekomst af en række tilstande og sygdomme, som f.eks. misdannede kønsor-
ganer, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes samt påvirkning af hjernens udvikling. 
Fostre og børn er mest sårbare for udsættelse især under deres udvikling. Hormonforstyr-
rende stoffer kan evt. føre til alvorlige effekter, som først viser sig senere i livet eller hos de ef-
terfølgende generationer (WHO, 2013; Miljøstyrelsen, 2020a). 
 
 
1.1 Baggrund 
Børn og gravides (og dermed det ufødte barns) udsættelse for stoffer, der kan påvirke den na-
turlige hormonbalance, er problematisk, og det kan være kritisk, fordi de hormonregulerede 
udviklingsprocesser af organer er særligt følsomme. Derfor skal børn og gravides udsættelse 
for problematiske kemikalier (herunder hormonforstyrrende stoffer) begrænses. 
 
 
1.2 Formål 
Formålet med projektet er at kortlægge anvendelsen af udvalgte hormonforstyrrende stoffer 
og/eller stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, i produkter, som børn og gra-
vide anvender. Formålet med projektet er ligeledes at foretage enkelte screeningsanalyser af 
forbrugerprodukter. Forbrugerprodukterne udtages således, at 1/3 er fra butikker/internetsider i 
Danmark, 1/3 fra internetsider indenfor EU og 1/3 fra internetsider udenfor EU, da det skal un-
dersøges, om der er forskel på indhold af de udvalgte hormonforstyrrende stoffer og/eller stof-
fer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, afhængigt af hvor produkterne købes 
henne.  
 
 
1.3 Definitioner 
Det skal påpeges, at ikke alle de undersøgte stoffer i dette projekt er dokumenteret som hor-
monforstyrrende stoffer. Nogle stoffer har derimod en indikation af at være hormonforstyrrende 
på baggrund af aktuelle tilgængelige data. Miljøstyrelsen har i forbindelse med oplægget til 
projektet udvalgt en række stoffer, der enten er hormonforstyrrende eller mistænktes for at 
være hormonforstyrrende. Disse stoffer vil i denne rapport blive benævnt som ”de udvalgte 
stoffer” for ikke at skulle anvende den længere formulering ”de hormonforstyrrende og/eller 
mistænkte hormonforstyrrende stoffer” for mange gange i rapporten.  
 
WHO definerer hormonforstyrrende stoffer på følgende måde (oversat på Miljøstyrelsens 
hjemmeside (Miljøstyrelsen, 2020c)): ”Et hormonforstyrrende stof er et udefrakommende stof 
eller en blanding, der ændrer funktion(er) i hormonsystemet og dermed forårsager sundheds-
skadelige virkninger i en intakt organisme eller dens afkom eller (under)populationer”. Ekspert-
gruppen for hormonforstyrrende stoffer under REACH har konkluderet, at et stof kan anses for 
at være hormonforstyrrende, når der er skadelige virkninger, når der er en hormonforstyrrende 
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virkningsmekanisme, og når der er en sandsynlig sammenhæng mellem de to (skadelig virk-
ning som følge af hormonmekanisme), (Miljøstyrelsen, 2020c).   
 
 
1.4 Afgrænsning 
Projektet er afgrænset til en screeningsundersøgelse af de udvalgte stoffer, som Miljøstyrel-
sen havde beskrevet i oplægget til projektet. Disse er: 
• BPAF (Bispenol AF), CAS nr. 1478-61-1 
• Evt. andre bisphenoler – her er der primært valgt at have fokus på: BPA (bisphenol A) CAS 

nr. 80-05-7 og BPS (bisphenol S) CAS nr. 80-09-1 
• 4-MBC (4-methylbenzylidene camphor), CAS nr. 36861-47-9 
• Butylparaben, CAS nr. 94-26-8 
• Evt. andre parabener – her er der valgt at have fokus på propylparaben (CAS nr. 94-13-3)1 
• BHA (Butylated hydroxyl-anisole), CAS nr. 25013-16-5 
• BHT (Butylated hydroxytoluene), CAS nr. 128-37-0 
• D4 (Octamethylcyclo-tetrasiloxane), CAS nr. 556-67-2 
• Nitromethan, CAS nr. 75-52-5 
 
Herudover er projektet afgrænset til at fokusere på produkter, som børn og gravide anvender 
eller er udsat for. I screeningsfasen er der yderligere afgrænset til analyse af forbrugerproduk-
ter alene.  
 
For nitromethan gælder, at kortlægning viste, at anvendelsen af stoffer er meget begrænset, 
og udelukkende til formål, som ikke er relevant for målgruppen. Nitromethan gennemgås der-
for generelt ikke i kortlægningen, men alle informationer omkring nitromethan er lagt i Bilag 1, 
der indeholder en oversigt over de udtræk og informationssøgninger, der blev foretaget for 
stoffet.    

                                                           
1 Dette fokus skyldes, at der for methyl- og ethylparaben er svagere evidens for de hormonforstyrrende 
effekter i mennesker, og fordi der ikke foreligger data vedr. de hormonforstyrrende effekter for hverken 
isopropylparaben eller isobutylparaben. Ifølge CeHos (Center for hormonforstyrrende stoffer) er der for 
methyl- og ethylparaben indikationer på hormonforstyrrende egenskaber, men ikke i sådan en grad at de 
er ”mistænkt” for at være hormonforstyrrende (CeHos, 2012b).  
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2. Sundhedsmæssige effekter 

I dette kapitel beskrives kort de sundhedsmæssige effekter for de udvalgte stoffer. I beskrivel-
sen er der udelukkende fokus på stoffernes hormonforstyrrende effekter, og hvilke endpoints 
der vurderes som relevante for de enkelte stoffer.  
 
Der er ikke i dette projekt foretaget en vurdering af de hormonforstyrrende effekter for de ud-
valgte stoffer. Der er udelukkende refereret til farevurderinger2, primært foretaget af DTU 
(Danmarks Tekniske Universitet) og/eller CeHoS (Center for hormonforstyrrende stoffer). Fa-
revurderingen af stofferne er opsummeret i TABEL 1 nedenfor. Det skal bemærkes, at det ikke 
er alle stoffer, hvor der foreligger en grundig vurdering af deres hormonforstyrrende egenska-
ber og effekter. For BPS og BHT gælder, at stofferne er taget op til diskussion pga. mistanke 
om hormonforstyrrende effekter, men der foreligger endnu ikke en grundig vurdering af stoffer-
nes hormonforstyrrende egenskaber. For BHT er der i løbet af forår/sommer 2020 foretaget en 
gennemgang af nyere litteratur3. Denne gennemgang kommer ikke frem til en endelig konklu-
sion på stoffets hormonforstyrrende egenskaber, men data er præsenteret i TABEL 1 neden-
for. BPS er gennemgået i denne kortlægning, da det i nogle tilfælde anvendes som alternativ 
til bisphenol A (BPA). For nitromethan gælder, at Miljøstyrelsen har medtaget det som priorite-
ret stof i dette projekt pga. mistanke om hormonforstyrrende effekter, men der foreligger endnu 
ikke nogen endelige undersøgelser og vurderinger af stoffets evt. hormonforstyrrende effekter. 
Stoffet er derfor ikke diskuteret nærmere i rapporten.  
 

TABEL 1. Opsummering af endpoint(s) og hormonforstyrrende effekter for de udvalgte stoffer 

Stofnavn Relevante end-
point(s) 

Effekter Konklusion Referencer 

Bisphenol AF 
(BPAF) 

Kvinders hormon-
system (østrogen 
aktivitet) 
Mænds hormon-
system 
 

Stærk evidens for 
østrogen og anti-
østrogen aktivitet 
både in vitro og in 
vivo.  
Forsinkelse af puber-
tet for hankøn.  
Tidlig udvikling af pu-
bertet for hunkøn og 
effekter på fertiliteten.  

Lever op til WHO’s defi-
nition af hormonforstyr-
rende stoffer ifølge Ce-
HoS. 
 

CeHoS, 2018 

Bisphenol A 
(BPA) 

Ikke vurderet af 
CeHoS 
 
Kvinders hormon-
cyklus (østrogen 
aktivitet) 

Ikke vurderet af Ce-
HoS 
 
Stoffet er klassificeret 
som Repr. 1B, H360F 
(kan skade forplant-
ningsevnen).  
 

Angives som mistænkt 
for at være hormonfor-
styrrende med østro-
gene effekter. 
 
I henhold til REACH for-
ordningen, er stoffet 
Identificeret som væ-
rende særligt problema-
tisk, et såkaldt SVHC-
stof (Substance of Very 

Andersen et al., 
2012 
 
ECHA, 2017a 
 
ECHA, 2017b 
 

                                                           
2 En farevurdering inkluderer udelukkende stoffets iboende egenskaber, hvorfor der ikke indgår anven-
delse og eksponering, som tages i betragtning i en risikovurdering. 

3 Imens dette projekt blev udført, foretog DTU en opdateret vurdering af tilgængelig litteratur for BHT an-
gående de evt. hormonforstyrrende egenskaber.  
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Stofnavn Relevante end-
point(s) 

Effekter Konklusion Referencer 

Effekter i form af æn-
dring af menstruati-
onscyklus. 
 

High Concern) og vur-
deret til at være hor-
monforstyrrende. Stoffet 
er optaget på kandidatli-
sten samt underlagt re-
striktioner i visse anven-
delser4.  

Bisphenol S 
(BPS) 

Ikke vurderet af 
CeHoS 
 

Ingen oplysninger Er taget op til diskus-
sion i ECHA’s såkaldte 
ED Expert Group, dvs. 
ekspertgruppe for hor-
monforstyrrende stoffer, 
men der foreligger in-
gen vurdering5.  
Dvs. stoffet er under 
mistanke for hormonfor-
styrrende effekter.  

ECHA 

4-MBC Kvinders hormon-
system (østrogen 
aktivitet) 
 
Skjoldbruskkirtel  

Både østrogene ef-
fekter og effekter på 
thyreoidea (in vitro).  
Derfor både effekter 
på mænd og kvinder.  

Lever op til WHO’s defi-
nition af hormonforstyr-
rende stoffer ifølge Ce-
HoS.  
 
CeHoS vurdering: Klar 
evidens for hormonfor-
styrrende effekter.  

DTU 
 
CeHoS, 2012a 

Butylparaben Kvinders hormon-
system (østrogen 
aktivitet) 
 

Stærk evidens for 
østrogen aktivitet in 
vitro og in vivo. 
Effekt på spermtal og 
spermkvalitet, men 
modstridende data.  

CeHoS vurdering: Klar 
evidens for østrogene 
aktiviteter. 
 
ECHA har per 18. juni 
2020 optaget stoffet 
som SVHC pga., at stof-
fet har hormonforstyr-
rende egenskaber i 
mennesker.   

CeHoS,2012a 
 
 
ECHA, 2020a 
ECHA, 2020c 

Propylparaben Kvinders hormon-
system (østrogen 
aktivitet) 
Mænds hormon-
system  

Stærk evidens for 
østrogen aktivitet in 
vitro.  
Anti-androgene effek-
ter er også set in 
vitro.  

CeHoS vurdering: 
Der er nogen evidens 
for homonforstyrrende 
effekter, men kvaliteten 
af nogle data er der sat 
spørgsmålstegn ved.  

CeHoS, 2012a 

BHA Kvinders hormon-
system (østrogen 
aktivitet) 
Mænds hormon-
system 
Skjoldbruskkirtel 
 

Svag evidens for 
østrogen aktivitet in 
vitro.  
Indikationer på anti-
østrogen aktivitet in 
vivo.  
Effekter i form af æn-
dret menstruationscy-
klus, ændret sperm 

CeHoS vurdering: Klar 
evidens for østrogene 
aktiviteter. 
 
Stoffets potentielle hor-
monforstyrrende egen-
skaber er under vurde-
ring i EU i henhold til 
REACH forordningen, 
og endnu ikke afklaret6. 

CeHoS, 2012a 
 
 
 
ECHA 
 

                                                           
4 ECHA’s kandidatliste (https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e180e22414)  

5 https://echa.europa.eu/da/ed-assessment/-/dislist/details/0b0236e180764fc5  

6 https://echa.europa.eu/da/ed-assessment/-/dislist/details/0b0236e180765d2b  

https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e180e22414
https://echa.europa.eu/da/ed-assessment/-/dislist/details/0b0236e180764fc5
https://echa.europa.eu/da/ed-assessment/-/dislist/details/0b0236e180765d2b
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Stofnavn Relevante end-
point(s) 

Effekter Konklusion Referencer 

morfologi og nedsæt-
telse af spermtal.  
Reduceret niveauer 
af thyreoidea hormo-
ner og testosteronni-
veau.  

BHT Skjoldbruskkirtel Effekter på thyreoidea 
hormoner og repro-
duktionssystemet. 

Stoffets potentielle hor-
monforstyrrende egen-
skaber er under vurde-
ring i EU i henhold til 
REACH forordningen, 
og endnu ikke afklaret7. 
Vurdering af nyere stu-
dier giver ikke en klar 
konklusion om stoffets 
hormonforstyrrende 
egenskaber. Stoffet er 
mistænkt for at være 
hormonforstyrrende. 

ECHA 
 
 
 
 
 
DTU, 2020 

D4 Kvinders hormon-
system (østrogen 
aktivitet).  

Stærk evidens for 
østrogen aktivitet 
både in vitro og in 
vivo.  
Svag evidens for ef-
fekter på skjoldbrusk-
kirtlen.  
Effekter i form af re-
duceret fertilitet og 
nedsat ægløsnings-
aktivitet. 

Lever op til WHO’s defi-
nition af hormonforstyr-
rende stoffer ifølge Ce-
HoS. 
 
CeHos vurdering: Klar 
evidens for østrogene 
aktiviteter. 
 
 

CeHoS, 2018 

 
 
Det vil sige, at for følgende stoffer vurderes der at være en klar evidens for de hormonforstyr-
rende egenskaber (baseret på de vurderinger, der er angivet i TABEL 1): 
• Bisphenol AF 
• Bisphenol A 
• 4-MBC 
• Butylparaben 
• BHA 
• D4 
 
For følgende stoffer er der mistanke om hormonforstyrrende effekter, baseret på nogen eller 
svag evidens: 
• Propylparaben 
 
For følgende stoffer er der baseret på f.eks. read-across fra lignende stoffer en mistanke om 
hormonforstyrrende stoffer, og stofferne er derfor taget op til vurdering, men der foreligger ikke 
en endelig vurdering endnu.  
• BPS 
• BHT 

                                                           
7 https://echa.europa.eu/da/ed-assessment/-/dislist/details/0b0236e180773a48  

https://echa.europa.eu/da/ed-assessment/-/dislist/details/0b0236e180773a48
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3. Kortlægning  

Dette kapitel beskriver den fremgangsmåde, der er blevet anvendt i kortlægningen af de ud-
valgte stoffer i dette kortlægning- og screeningsprojekt, samt resultatet af kortlægningen. Der 
blev udført følgende aktiviteter: 
• Kontakt til forskellige relevante brancher via brancheorganisationer samt myndigheder 
• Søgning i diverse databaser 
• Litteratursøgning/internetsøgning 
 
Fremgangsmåden i kortlægningen har generelt været at undersøge bredt, i hvilke typer af pro-
dukter de udvalgte stoffer anvendes. Derefter er der i kapitel 4 ”Prioritering af stoffer og pro-
dukttyper” foretaget en vurdering af, hvilke forbrugerprodukter der er mest relevante for mål-
gruppen, dvs. børn og gravide.  
 
Kortlægningen er gennemført i løbet af cirka en måned pga. projektets forholdsvis korte tids-
horisont og er gennemført i den periode, hvor Danmark og store dele af Europa var lukket ned 
pga. COVID-19 virus. Mange af de kontaktede brancher havde derfor andre prioriteter, og in-
formationerne, der er modtaget fra brancheorganisationernes medlemmer, har derfor været 
begrænset.  
 
 
3.1 Kontakt til relevante brancheorganisationer og 

myndigheder 
En indledende undersøgelse af de udvalgte stoffer viste, at stofferne primært anvendes i kos-
metiske produkter samt i plast. Desuden anvendes enkelte af stofferne som tilsætningsstoffer i 
fødevarer og i lægemidler. Herudover er der set eksempler på brug af enkelte af stofferne i va-
ske- og rengøringsmidler samt maling og fugemasser og til en vis grad i kemisk legetøj. Af 
disse årsager blev nedenstående brancheorganisationer og myndigheder kontaktet indled-
ningsvist i projektet: 
• Plastindustrien 
• Kosmetik- og hygiejnebranchen 
• VKH – Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri 
• DFL – Danmarks Farve- og Limindustri 
• Lægemiddelindustriforeningen 
• Lægemiddelstyrelsen 
• Fødevarestyrelsen (via deres deltagelse i følgegruppen til projektet) 
• TIE (Toys Industries of Europe) 
• Det danske produktregister (Arbejdstilsynet) 
• Det svenske produktregister 
 
Formålet med kontakten til brancheorganisationerne var at opnå mere specifik viden om an-
vendelsen af de udvalgte stoffer i produkter i dag. Nogle af brancheorganisationerne indvil-
gede i at sende et spørgeskema ud til deres medlemmer, hvorimod andre bidrog med overord-
net ekspertviden og henvisning til relevant litteratur og undersøgelser.  
 
Kontakten til det danske og svenske produktregister er i praksis foregået via Miljøstyrelsen. 
Resultaterne fra søgninger i de to produktregistre er beskrevet i afsnit 3.2.9 ”Udtræk fra det 
danske produktregister” og afsnit 3.2.10 ”Udtræk fra det svenske produktregister”.  
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Det var ikke muligt at få oplysninger om brugen af de udvalgte stoffer inden for den tidsperi-
ode, kortlægningen foregik i, fra den europæiske brancheforening for legetøj (TIE). Dette er 
derfor ikke nærmere beskrevet.   
 
3.1.1 Plastindustrien 
Plastindustrien8 informerede om, at for de listede stoffer er det primært bisphenolerne og BHT, 
som er relevante for plastprodukter.  
 
BPA anvendes som byggesten (monomer) i produktion af polycarbonatplast (PC) og epoxy-
harpikser. Langt størstedelen af BPA reagerer ved produktionen af plasten, men der bliver en 
meget lille rest tilbage af BPA i disse plasttyper. BPA har været meget omdiskuteret, og der 
har især været fokus på plastprodukter til børn og produkter, der varmes op under brug, som 
f.eks. sutteflasker, da der evt. kan ske en nedbrydning, når plasten koges eller opvarmes i mi-
krobølgeovn.  
. I dag er BPA forbudt i plast til sutteflasker og tudkopper (EU forordning 10/2011) og må desu-
den ikke migrere fra lakker eller overfladebehandlingsmidler, der anvendes på materialer eller 
genstande i kontakt med fødevarer til spædbørn, f.eks. modermælkserstatning og babymad 
(EU Forordning nr. 213, 2018).  
 
Der er små rester af fri BPA tilbage i plast fremstillet af BPA. Den mængde, der faktisk migre-
rer ud af plasten, er endnu mindre og har været undersøgt en del tidligere, især for polycarbo-
natplast.  
 
BPA anvendes også i forbindelse med coating i metaldåser, da denne coating på indersiden af 
metaldåser til fødevarer forbedrer holdbarheden.  
 
Ifølge Plastindustrien er der størst anvendelse af bisphenolen, BPA. Der har været fokus på at 
finde alternativer, men dette er typisk andre bisphenoler, hvor sundhedseffekterne evt. er 
ukendte. Bisphenol F anvendes måske i mindre grad.  
 
BHT ser ikke ud til at blive anvendt i stor stil. Ifølge Plastindustrien anvendes BHT primært til 
produktion af film (folie), hvor det anvendes som additiv (antioxidant).  
 
3.1.2 Kosmetik- og hygiejnebranchen 
Kosmetik- og hygiejnebranchen sendte et kort spørgeskema ud til samtlige af deres 80 med-
lemmer, og besvarelserne blev videregivet til projektgruppen. Resultatet var, at i alt 17 af de 
80 medlemmer vendte tilbage med information, svarende til 21 %. Ifølge Kosmetik- og hygiej-
nebranchen dækker besvarelserne over alle typer af virksomheder, dvs. store/små, danske/in-
ternationale samt producenter af både kosmetiske produkter og rengøringsmidler.  
 
Besvarelserne fra de i alt 17 virksomheder er angivet i TABEL 2 nedenfor. Det skal bemærkes, 
at branchen ikke blev spurgt ind til bisphenolerne, idet disse stoffer ikke anvendes i kosmeti-
ske produkter som tilsætningsstoffer. For nedenstående stoffer gælder, at alle besvarelserne 
angav, at stofferne ikke bliver anvendt i deres produkter: 
• 4-MBC 
• Butylparaben 
• D4 
• Nitromethan 
 

                                                           
8 Personlig kommunikation med Christina Busk og Rasmus Grusgaard, Plastindustrien, april 2020 
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Ud over nedenstående informationer blev der i alt modtaget seks spørgeskemaer med be-
mærkningen om, at ingen af de listede stoffer anvendes i deres produkter samt en enkelt be-
svarelse om, at udviklingen følges nøje, men ingen information om anvendelse af de listede 
stoffer.  
 

TABEL 2. Oversigt over informationer modtaget fra medlemmer i Kosmetik- og hygiejnebran-
chen. Hver række repræsenterer et svar fra en producent/importør. Der er kun indsat de be-
svarelser, hvor der er anvendelser af stofferne.  

Stofnavn Anvendes i Frekvens af anven-
delse 

Typisk koncen-
tration 

Forskel i brug – EU / 
non-EU 

Propylpa-
raben 

Kosmetiske produk-
ter (professionelle) 

I to af ca. 400 produk-
ter 

< 0,1 % Samme anvendelse 

Hudvaskemiddel Ca. 5 % af produkterne 0,0005 % Produktet sælges kun i 
UK 

Fugtighedslotion I en af seks produkter, 
som står for ca. 15 % 
af salget i DK 

Som angivet i 
kosmetikforord-
ningen 

- 

Ja, anvendes i kos-
metiske produkter 

Ingen data for det dan-
ske marked 

Ingen data for 
det danske mar-
ked 

Ingen forskel mellem 
EU og ikke-EU-produk-
ter 

BHA 
Kun til ikke EU-pro-
dukter på kontrakt 

< 1 kg/år 0,02 - 0,04 % Vides ikke. Anvendes 
ikke i EU 

BHT 

Sæbe (kosmetik)* 50 kg råvare per år 
med 0,1 % BHT (dvs. 
50 g/år) 

0,00008 % i det 
færdige produkt 

Vides ikke. Anvendes 
ikke i EU  

Salve (et produkt) Meget lav 0,004 % Vides ikke 

Mascara (M) 
Flydende eyeliner 
(FE) 
Øjenskygge (ØS) 
Læbe produkter (LP) 

Sjældent, mindre end 
10 % af hver produkt-
gruppe 

M. < 0,0003 % 
FE < 0,03 % 
ØS < 0,0001 % 
LP < 0,003 % 

- 

Ja, anvendes i kos-
metiske produkter 

Ingen data for det dan-
ske marked 

Ingen data for 
det danske mar-
ked 

Ingen forskel mellem 
EU og ikke-EU-produk-
ter 

I mikrokrystallinsk 
voks til hårvoks*. 
Evt. også i parfume 
fra limonen, men har 
ikke specifik informa-
tion 

Findes i to forskellige 
hårvokse. I langt under 
1 % af alle produkter, 
men måske svarende 
til 10 % af hårvoks, der 
fremstilles  

0,00011 % De to produkter stoffet 
anvendes i er et EU-
produkt og et produkt 
solgt i Norge 

I to rinse-off produk-
ter* 

Få - - 

I fire forskellige pro-
dukttyper, som anti-
oxidant 

- 0,008 – 0,1 % - 

* Denne virksomhed har besluttet fremadrettet at udfase brugen af BHT. 
- betyder intet svar på spørgsmålet  
 
3.1.3 Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri 
Dansk Vask-, Kosmetik og Husholdningsindustri (VKH) sendte et kort spørgeskema ud til de-
res ekspertnetværk bestående af 41 personer fra de ti medlemsvirksomheder, og besvarel-
serne blev videregivet til projektgruppen. Resultatet af forespørgslen er angivet i TABEL 3 ne-
denfor og viser, at seks ud af de ti medlemsvirksomheder meldte tilbage. Fælles for besvarel-
serne gælder, at de eneste af de udvalgte stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter eller 
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rengøringsmidler, er BHT og propylparaben. For begge stoffer gælder, at kun to af de seks 
virksomheder anvender disse stoffer i nogle af deres produkter. Koncentrationerne anvendt af 
BHT og propylparaben i de færdige produkter kan ses af TABEL 3 nedenfor. Generelt anven-
des disse stoffer i lave koncentrationer.  
 
VKH blev stillet de samme spørgsmål som medlemmer i Kosmetik- og hygiejnebranchen 
ovenfor. Tre medlemmer svarede, at de hverken anvender BHT eller propylparaben i nogen af 
deres produkter. Disse besvarelser er ikke sat ind i TABEL 3 nedenfor.   
 

TABEL 3. Oversigt over informationer modtaget fra medlemmer i VKH.  Hver række repræ-
senterer et svar fra en producent/distributør. Der er kun indsat de besvarelser, hvor der er an-
vendelser af stofferne. 

Stofnavn Anvendes i Frekvens af 
anvendelse 

Typisk koncentration Forskel i brug –  
EU / non-EU 

BHT 

Ansigtscremer 
Øjencremer 
Peeling mask 
Hårvoks 
 

To produkter 
Et produkt 
Et produkt 
To hårvokse 
Udgør i alt en 
meget lille del 
af omsætning 

0,06 og 0,075 % 
0,01494 % 
0,000014 % 
0,013303 og 0,01399 % 

Ved ikke 

Findes i et stort 
antal parfumer 
og parfumerede 
produkter 

Benyttes i 
over 80 % af 
indgående 
parfumer 

Ikke angivet Ved ikke 

Findes i mange 
parfumer* 

Ikke angivet 10 ppm eller derom-
kring i råvaren, og der 
bruges mellem 0,5 og 3 
% i det færdige produkt 

Ved ikke 

Propylparaben 

Bodylotion 
Shower gel 

Et produkt 
Et produkt 

0,015 % 
0,015 % 

Ved ikke 

Anvendes ikke - - Bruges fortsat i nogen ud-
strækning som konserve-
ring i leave-on produkter, 
dog ikke i de nordiske 
lande 

Voks Et produkt 0,0219 % Ved ikke 
* En af virksomhederne angiver, at BHT findes i stort set alle parfumerede produkter. Parfumeråvaren, 
som de køber, indeholder BHT som antioxidant. Dette er formentlig årsagen til, at BHT er tilladt (dog i be-
grænsede mængder) i Svanemærkede produkter, selvom det er mistænkt for at være hormonforstyrrende.  
- betyder intet svar 
 
3.1.4 Danmarks Farve- og Limindustri 
Danmarks Farve- og Limindustri (DFL)9 oplyste, at både bisphenoler og D4 anvendes som ud-
gangsstoffer i fremstillingsprocessen af råvarer, der bl.a. bruges i branchen. Kun meget små 
rester af stofferne findes i slutprodukterne. Ifølge DFL er farve- og limindustriens brug af BPA 
og D4 formentlig minimalt i forhold til, hvad stofferne ellers bruges til. I farve- og limbranchen 
anvendes BPA i epoxy-produkter, der primært anvendes industrielt og professionelt, men der 
findes (selvom det ikke er udbredt) f.eks. gulvprodukter, som også private kan købe. Ifølge 
DFL er branchens produkter ikke målrettet gravide og børn.  
 

                                                           
9 Personlig kommunikation med Anette Harbo Dahl, Danmarks Farve- og Limindustri, april 2020 
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D4 er et udgangsstof blandt andet til produktion af silikonepolymerer. Silikonepolymerer an-
vendes i mange brancher, men kan også forekomme i produkter (og forbrugerprodukter) in-
denfor farve- og limbranchen. Silikonepolymerer anvendes i nogle typer af maling, men er 
mere hyppigt forekommende i nogle typer af fugemasser. Andre anvendelser er f.eks. til yacht-
maling (alternativ til traditionel bundmaling) og også noget bygningsmaling. Restmængderne 
af D4 i silikone-råvaren er de senere år forsøgt minimeret fra leverandørens side, så den er i 
mange tilfælde mindre end 0,1 %. D4 kan desuden forekomme i nogle skumdæmpere.  
 
Parabenerne er ikke godkendt som aktivstoffer til anvendelse i malinger/lime/fugemasser – de 
såkaldte PT6 ”in can preservatives” - og anvendes derfor ikke i branchen.  
 
3.1.5 Lægemiddelindustriforeningen og Lægemiddelstyrelsen 
Lægemiddelindustriforeningen foreslog søgninger i diverse tilgængelige databaser, såsom: 
• DLS (Danske Lægemiddelstandarder) 2020.1 som er en liste over godkendte råvarer i læge-

midler 
• Lægemiddelstyrelsens liste over tilladte lægemidler i Danmark 
• Lægemiddelstyrelsens produktresuméer for lægemidler i Danmark.    
 
De ovennævnte lister og opslagsværker blev derfor anvendt som hovedkilde til information om 
brugen af de udvalgte stoffer i lægemidler. Lægemiddelstandarden DLS 2020.1 (DLS, 2020) 
er en lang liste over, hvilke navne der skal anvendes, når indholdsstoffer/råvarer beskrives for 
lægemidler. Ud over de listede kemiske navne må der anvendes plantenavne. Der blev foreta-
get en søgning på de udvalgte stoffer i lægemiddelstandarden DLS 2020.1 for at identificere, 
hvilke kemiske navne der skal søges på i Lægemiddelstyrelsens produktresuméer og Læge-
middelstyrelsen liste over tilladte lægemidler. Nedenstående stoffer blev identificeret i DLS 
2020.1. De resterende stoffer blev ikke fundet, og det antages derfor, at de ikke anvendes i 
lægemidler.  
• BHT – angivet ved betegnelsen ”butylhydroxytoluen” 
• BHA – angivet ved betegnelsen ”butylhydroxyanisol” 
• Parabener – propyl- og butylparaben er listet ved betegnelserne: 

o ”Propylparahydroxybenzoat” (propylparaben) 
o ”Butylparahydroxybenzoat” (butylparaben) 

 
Det er således BHT, BHA og propyl- og butylparaben, der blev søgt på i Lægemiddelstyrel-
sens lister over godkendte lægemidler og produktresuméer. Resultaterne af disse søgninger 
er angivet i afsnit 3.2.7 ”Lægemiddelstyrelsens lister over tilladte lægemidler i Danmark”.  
 
Lægemiddelstyrelsen var ikke tilgængelig i forbindelse med kortlægningen i dette projekt pga. 
situationen med COVID-19 i perioden, hvor kortlægningen blev udført, men kommenterede ef-
terfølgende på rapporten og bekræftede, at produktresumeerne indeholder oplysninger om 
alle hjælpestoffer, der indgår i de enkelte lægemidler, der er godkendt i Danmark. Ifølge Læ-
gemiddelstyrelsen er tilsætning af konserveringsmidler kun tilladt i de tilfælde, hvor det ikke 
kan udelades pga. risiko for mikrobiel kontaminering og/eller nedbrydning af lægemiddelstof. 
Mængden, der tilsættes, skal dokumenteres. Visse lægemidler må ikke indeholde konserve-
ringsmidler, eks. sterile lægemiddelformer til engangsbrug. Generelt er der strenge krav til 
kontrol og mærkning af konserveringsmidler i lægemidler. 
 
3.1.6 Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen (FVST) deltager i følgegruppen til projektet og har i den forbindelse videre-
sendt de undersøgelser og informationer, de har på de udvalgte stoffer. Der er dels tale om 
undersøgelser af indhold af nogle af de udvalgte stoffer i fødevarer og fødevarekontaktmateri-
aler (FKM) samt toksikologiske effekter for stofferne. De sidstnævnte informationer er primært 
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beskrevet i afsnittet omkring litteratur og kapitel 2 ”Sundhedsmæssige effekter”. Analyseresul-
tater fra Fødevarestyrelsens undersøgelser af fødevarer og FKM er angivet i TABEL 4 neden-
for.  
 
Resultaterne nedenfor dækker over i alt 6 undersøgelser, der har undersøgt bisphenoler, 
BHA, BHT og siloxaner i rapporter fra 2014 til 2019, som er den seneste undersøgelse. 
Bisphenoler er primært undersøgt i FKM af metal (f.eks. dåser) og af plast, men et enkelt pro-
jekt undersøgte BPA i papemballage af genbrugspap, uden dog at identificere BPA over de-
tektionsgrænsen (Fødevarestyrelsen, 2018). Andre bisphenoler end BPA er kun undersøgt i 
de seneste projekter fra 2016 og frem. Der er af denne årsag ikke angivet resultater fra under-
søgelser af bisphenoler før 2016, idet det udelukkende er BPA, der har været undersøgt for 
tidligere. Hverken siloxaner eller BHA og BHT har været undersøgt tidligere end 2014. 
 

TABEL 4. Fødevarestyrelsens undersøgelser omkring bisphenoler (primært BPAF og BPA) 

Undersøgelse 
(reference) 

Hvad blev under-
søgt? 

BPAF BPA Andre bisphenol-
ser 

Bisphenoler i FKM 
(Fødevarestyrel-
sen, 2019) 

Lakeret metal-em-
ballage (dåser), 
termokander, drik-
kedunke, kagedå-
ser, dvs. FKM. 
24 produkter i alt 
Migrationsanalyser 

Blev ikke analyse-
ret 

Identificeret i 13 af 
24 produkter. 
Niveauer mellem 
0,003 til 0,051 
mg/kg fødevare.  

Bisphenol B 
Bisphenol E 
Bisphenol F 
Bisphenol S 
Ingen identifikation 
over detektions-
grænsen på 0,001 
mg/kg fødevare.  

Bisphenoler i FKM 
og migration til kød 
(Fødevarestyrel-
sen, 2016a) 

Plastbeholdere, 
drikkeglas og blen-
derglas af plast 
(FKM).  
Afsmitning af 
bisphenoler fra 
kødbakker til kød. 

Blev ikke analyse-
ret 

Ikke identificeret i 
13 af 13 FKM-pro-
dukter og ikke 
identificeret i 28 af 
28 kødprodukter.  
 
Ingen identifikation 
over detektions-
grænse på 0,006 
mg/kg fødevare. 

Bisphenol B 
Bisphenol E 
Bisphenol F 
Bisphenol S 
Ingen identifikation 
over detektions-
grænsen på 0,006 
mg/kg fødevare. 

Bisphenoler – mi-
gration fra FKM 
(Fødevarestyrel-
sen, 2015b) 

Dåser, konserves-
dåser, drikkeflaske 
i plast 

Blev ikke analyse-
ret 

Identificeret i 6 af 
15 FKM.  
Niveauer mellem 
0,006 og 0,150 
mg/kg fødevare. 

Bisphenol B 
Bisphenol E 
Bisphenol F 
Bisphenol S 
Ingen identifikation 
over detektions-
grænsen på 0,005 
mg/kg fødevare. 

 

TABEL 5. Fødevarestyrelsens undersøgelser omkring BHA og BHT 

Undersøgelse 
(reference) 

Hvad blev under-
søgt? 

BHA BHT 

Afsmitning af BHA 
og BHT fra FKM til 
tørre fødevarer 
(Fødevarestyrel-
sen, 2015a) 

Plastfolie med og 
uden tryk.  
Plast/aluminium la-
minat med og uden 
tryk 

Ikke identificeret i 18 af 18 
prøver 
Detektionsgrænse: 0,015 
mg/kg fødevare 

Ikke identificeret i 18 af 18 
prøver 
Detektionsgrænse: 0,005 
mg/kg fødevare 
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Undersøgelse 
(reference) 

Hvad blev under-
søgt? 

BHA BHT 

Migration af BHA 
og BHT fra FKM 
(Fødevarestyrel-
sen, 2014) 

Plastfolie, plastpo-
ser, plastfilm 

Ikke identificeret i 28 af 28 
prøver 
Detektionsgrænse: 0,02 
mg/kg fødevare 

Ikke identificeret i 28 af 28 
prøver 
Detektionsgrænse: 0,02 
mg/kg fødevare 

 

TABEL 6. Fødevarestyrelsens undersøgelser omkring D4 (siloxaner) 

Undersøgelse 
(reference) 

Hvad blev under-
søgt? 

D4 Siloxaner D3-D8 

Siloxaner i FKM 
(Fødevarestyrel-
sen, 2016b) 

Bagepapir, muf-
finsforme, flaske-
sutte mm. af sili-
kone  

D4 blev ikke identificeret sær-
skilt, men som en sum af D3 
til D8 

Identificeret i 15 af 25 prøver i 
mængder på mellem 0,09 til 
63 mg/kg.  
Højeste værdi er i et produkt 
fra Kina. 

 
 
3.2 Søgning i diverse databaser 
Der blev foretaget en søgning i diverse materialedatabaser og andre relevante databaser for 
at få en mere detaljeret viden om, i hvilke produkter de udvalgte stoffer anvendes. Der blev fo-
retaget søgninger i følgende databaser: 
• ECHA’s database over registrerede stoffer 
• Miljøstyrelsens database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter 
• UL Prospector materialedatabase 
• ECHA’s plastdatabase 
• EU’s database over tilladte fødevareadditiver 
• Lægemiddelstyrelsens liste over tilladte lægemidler i Danmark 
• Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database Kemiluppen 
• Det danske produktregister 
• Det svenske produktregister 
 
3.2.1 ECHA’s database over registrerede stoffer 
I ECHA’s database over registrerede stoffer er der angivet, hvilke årlige mængder stofferne 
anvendes (tonnagebånd for anvendelsen) i. Størrelsen af det totale tonnagebånd per år for de 
udvalgte stoffer kan give en idé om, hvor stor anvendelsen af disse stoffer er til produktion af 
produkter i EU. Importerede produkter med indhold af disse stoffer indgår ikke. Det totale ton-
nagebånd, dvs. summen af tonnagebånd for de enkelte registreringer er angivet i TABEL 7.  
 

TABEL 7. Tonnagebånd for REACH registrering i EU for de udvalgte stoffer 

Stofnavn CAS nr.  Totalt tonnagebånd Antal registranter 

BPAF 1478-61-1 100-1000 tons/år 10 

BPA 80-05-7 100.000 - 1.000.000 tons/år > 64 

BPS 80-09-1 10.000 - 100.000 tons/år 12 

4-MBC 36861-47-9 10-100 tons/år 1 

Butylparaben 94-26-8 10-100 tons/år 2 

Propylparaben 94-13-3 100-1000 tons/år 4 

BHA 25013-16-5 100-1000 tons/år 4 

BHT 128-37-0 10.000-100.000 tons/år 24 

D4 556-67-2 100.000 - 1.000.000 tons/år > 42 
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TABEL 7 viser, at BPAF bliver anvendt i mindre grad end BPS, og at BPA klart er langt mere 
anvendt end de andre bisphenoler. Butylparaben ser ikke ud til at være anvendt i særlig høj 
grad (10-100 tons/år), hvorimod propylparaben er mere anvendt (100-1000 tons/år). Af de ud-
valgte stoffer er det BHT og D4, der ser ud til at blive anvendt i langt de højeste årlige tonna-
ger.  
 
3.2.2 Miljøstyrelsens database over kemiske stoffer i 

forbrugerprodukter 
Miljøstyrelsen har etableret en database over de kemiske stoffer, der er identificeret i forbru-
gerprodukter, når der er foretaget kortlægning og/eller kemiske analyser i Miljøstyrelsens for-
brugerprojekter10. Der er foretaget et opslag i denne database for de enkelte stoffer. Resulta-
terne er angivet i TABEL 8 nedenfor. Der er udelukkende angivet resultater, hvor der er identi-
ficeret niveauer over detektionsgrænsen. For stofferne BPAF, 4-MBC og nitromethan gælder, 
at de ikke fremgår af Miljøstyrelsens database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Disse 
stoffer fremgår derfor ikke af TABEL 8 nedenfor.  
 

TABEL 8. Resultat af søgningen for de udvalgte stoffer i Miljøstyrelsens database over kemi-
ske stoffer i forbrugerprodukter 

Stofnavn CAS nr. Antal 
hits 

Produkttype 
(i x af y produkter undersøgt) 

Referencer 

BPA 80-05-7 20 Narresutter (i et af 2 og i et af 
9) 
 
Vibrator (sexlegetøj) (i et af 9) 
Autostol (i et af 10) 
Kassebonner (i ni af 12) 
Legetøj (i et af 27) 
Termopapir (i 12 af 24) 
Mobilcovers (i seks af 10) 
Pizzaæske (i fem af fem) 

Tønning et al., 2009a 
Lassen et al., 2011 
Nilsson et al., 2006 
Kjølholt et al., 2015 
Lassen et al., 2011 
Heckmann et al., 2015  
Kristensen et al., 2019 
Andersen et al., 2012 
Larsen et al., 2017 

BPS 80-09-1 5 Termopapir (i seks af 24) Kristensen et al., 2019 

Butylparaben 94-26-8 7 Dyreplejeprodukter (i et ud af 
12) 
Renseservietter til biler (i et af 
to) 
Slimet legetøj (migration) (i tre 
af 14) 
Identificeret i håndsæbe, faste-
lavnssminke, skælshampoo og 
sexcreme, men ingen analyser 
foretaget 

Nylén et al., 2004 
 
Tønning et al., 2009b 
 
Svendsen et al., 2006 
 
 

Propylparaben 94-13-3 8 Slimlegetøj (i et af 2) 
 
Dyreplejeprodukter (i et af 12) 
Slimet legetøj (migration) (i ni 
af 14) 
Identificeret i fastelavnssminke, 
håndsæbe, skælshampoo og 
porcelænsfarve, men ingen 
analyser foretaget 

Poulsen & Nielsen, 
2016 
Nylén et al., 2004 
Svendsen et al., 2006 

BHA 25013-16-5 5 Kropsolie (i en af tre) Larsen et al., 2017 

                                                           
10 https://mst.dk/kemi/kemikalier/forskning-og-kortlaegning/kortlaegning-af-forbrugerprodukter/  

https://mst.dk/kemi/kemikalier/forskning-og-kortlaegning/kortlaegning-af-forbrugerprodukter/
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Stofnavn CAS nr. Antal 
hits 

Produkttype 
(i x af y produkter undersøgt) 

Referencer 

BHT 128-37-0 75 Legetøj (blomst) (et) 
Viskelæder (et produkt) 
Læderrensemiddel til biler (i et 
af 14 bilplejemidler) 
Yderstof på børnejakker og luf-
fer (i en og to af fem) 
Strop til lynlås (i to af fire) 
Bleer (elastik, stretchlukninger, 
tryk foran på ble, inderside af 
linning) 
Balloner (i fire af fire stk.) 
Papirlommetørklæder (i en af 
fem) 
3D print materiale (i en af fire 
materialer) 
Autostole (i to af ti) 
Porcelænsfarve (i tre af 10) 
Julepynt (i et af seks) 
Puslepude (i en af to) 
Skoplejemidler (i en af to) 
 
Tekstilfarver (i en af fem) 
Hygiejnebind (i to af otte) 
 
Identificeret i fastelavnssminke, 
gelpenne, viskelæder, akryl-
negle, gelnegle, tryksager, 
skælshampoo, bodylotion, sol-
creme, kropsolier, deodoranter, 
ansigtscremer og iglotelt, men 
ingen analyser foretaget.  
 
Migration af BHT fra diverse 
sexlegetøj, waders af neopren, 
iglotelt, viskelæder, squishy le-
getøj, penalhuse, legetaske, 
tandbørster, computere, mobil-
telefon, monitor, transformer, 
elektronik, gulvtæpper og 
kunstgræs (ingen kvantitative 
analyser foretaget) 

Pors, 2006 
Pors, 2006 
Tønning et al., 2009b 
Tønning et al., 2009a 
 
Tønning et al., 2009a 
Tønning et al., 2009a 
 
Nilsson, 2007 
 
Abildgaard et al., 2003 
 
Jacobsen et al., 2017 
 
Kjølholt et al., 2015 
Mikkelsen et al., 2005 
Eurofins, 2003 
Tønning et al., 2008 
Engelund & Sørensen, 
2005 
Egmose & Pors, 2005 
Pors & Fuhlendorff, 
2002 

D4 556-67-2 6 Legetøj og småbørnsartikler  
Skoplejemidler (i 5 af 8) 
Bodylotion/creme, solcreme og 
mavecreme til gravide  
Herudover emission fra gummi-
figur og elsparepærer 

Glensvig og Pors, 2006 
Engelund & Sørensen, 
2005 
Andersen et al., 2012 

 
 
3.2.3 UL Prospector materialedatabase 
Prospector® databasen fra UL er en materialedatabase, der indeholder information om råma-
terialer og ingredienser indenfor bl.a. plast og metal. Databasen indeholder teknisk information 
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for mere end 10.000 produkter fra globale leverandører, og søgninger kan foretages efter ma-
terialer eller ingredienser. Nogle af de industrielle områder, som databasen dækker over, er 
plast, plastadditiver, additiver til fødevarer samt husholdningsprodukter.  
 
Der er foretaget en søgning på de udvalgte stoffer for at få en viden om disse stoffers anven-
delse i især plastmaterialer. Resultaterne er angivet i TABEL 9 nedenfor. Søgningen kan ikke 
foretages på CAS-nummer, så der er foretaget en søgning på forskellige varianter af stoffer-
nes kemiske navne. For stofferne BPAF, 4-MBC, butylparaben, propylparaben og nitromethan 
gælder, at de ikke fremgår af UL Prospector materialedatabase. Disse stoffer fremgår derfor 
ikke af TABEL 9 nedenfor.  
 

TABEL 9. Resultat af søgning på de udvalgte stoffer i UL Prospector materialedatabasen 

Stofnavn CAS Nr. Antal søgehits 
i databasen 

Relevante beskrivelser i databasen 

BPA 80-05-7 196 BPA bliver nævnt anvendt alene eller i kombina-
tion med bisphenol F i epoxybaseret plast.  
Epoxy står angivet anvendt til f.eks. lim, laminater, 
gulve, overfladebehandlinger (coating).  
Indgår i polycarbonat plast (PC). 
Et polyesterbaseret materiale står beskrevet som 
fremstillet ud fra hydrogeneret BPA. Polyesterma-
terialet anvendes som syntetiske fibre, syntetisk 
gummi eller i lægemidler.  
Flere af søgeresultaterne handler også om BPA-
frie råvarer.  

BPS 80-09-1 5 Ikke relevant, da der står materialet er fremstillet 
uden brug af BPA og BPS 

BHA 25013-16-5 2 BHA og BHT anvendes som antioxidant i plastik, 
elastomerer og råolie (smøremidler, fedt og voks).  

BHT 128-37-0 150 BHT har en bred anvendelse som antioxidant i po-
lymeriseret materiale, dvs. plastik og elastomerer, 
samt i råolie (smøremidler, fedt og voks) og føde-
varer. 
BHT anvendes også som stabilisator til at hæmme 
autopolymeriseringen af organiske peroxider.  
BHT er en kemisk antioxidant til fødevarer, kos-
metiske produkter og lægemidler. 
BHT anbefales til brug i gummimaterialer (EPDM*, 
naturligt gummi, syntetisk gummi som poly-
isoprene, polychloroprene).  
BHT er effektivt som antioxidant i mange plastty-
per: ABS, EVA, PP, LDPE, HDPE, HIPS, poly-
amid, polycarbonat og polyurethan. BHT anven-
des også anvendt i voks, insektmidler (insektgifte), 
syntetiske smøremidler og maling.  
BHT anvendes desuden som antioxidant i lim, 
trykfarver, duftende stoffer og parfumer.  
BHT angives også som additiv til UV-beskyttelse 
(lysstabilisator).  
For SBR (styren-butadien gummi) er der angivet 
en koncentration på 0,25-0,5 % BHT i gummima-
terialet.  
Mange af resultaterne af søgningen går på materi-
aler, hvor BHT anvendes, men lige så meget på 
BHT-frie materialer.  
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Stofnavn CAS Nr. Antal søgehits 
i databasen 

Relevante beskrivelser i databasen 

D4 556-67-2 11 Resultater på søgningen er primært additiver til 
brug efter D4 har været anvendt eller additiver til 
brug sammen med D4. Disse additiver anbefales 
til brug i syntetisk gummi (polyisopren, po-
lychloropren), TPE, TPV, og TPU. Eller anbefales 
til brug som blødgører af tekstiler.  

 
3.2.4 ECHA’s plastdatabase 
ECHA startede i 2016 et arbejde med at kortlægge brugen af additiver til plast sammen med 
flere industrielle brancheorganisationer. Dette arbejde blev offentliggjort i december 2018 un-
der overskriften ’Plastic addtivies initiative’. Arbejdet har resulteret i en liste på over 400 additi-
ver anvendt i store mængder i plast – dvs. additiver, der er anvendt i mængder over 100 tons 
per år i Europa.  
 
ECHA beskriver, at deres plastdatabase ikke skal betragtes som værende fuldstændig, da føl-
gende forudsætninger gælder (ECHA, 2019a): 
• Databasen indeholder kun de mest anvendte additiver, dvs. kun kemiske stoffer, der er regi-

streret i REACH-systemet og med en tonnage på mere end 100 tons per år  
• Databasen indeholder kun informationer om registrerede kemiske stoffer 
 
Det er muligt at søge i plastdatabasen på ECHA’s hjemmeside, og det er muligt at se, hvilke 
additiver der anvendes til hvilke polymertyper, hvis denne information har været tilgængelig. 
ECHA opdeler additiverne i forskellige typer, som f.eks. varmestabilisatorer, antioxidanter og 
blødgørere. 
 
Der er foretaget en søgning i ECHA’s plastdatabase for de udvalgte stoffer. Resultatet er, at 
kun BHT findes i ECHA’s plastdatabase beskrevet som en antioxidant. Der er ingen oplysnin-
ger om, hvilke typiske polymertyper BHT anvendes i, ej heller i hvilke koncentrationer. At BHT 
findes i databasen beviser imidlertid, at stoffet anvendes i Europa til produktionen af plast og 
anvendes i store mængder i Europa (men de store mængder kan skyldes andre anvendelser 
for BHT end til plast).  
 
3.2.5 EU’s database over tilladte fødevaretilsætningsstoffer 
EU’s forordning nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer indeholder Bilag II, der er en EU-
liste over fødevaretilsætningsstoffer, som er godkendt til anvendelse i fødevarer samt betingel-
serne for anvendelse. Bilag II ligger tilgængelig på EU’s hjemmeside som en database over 
tilladte fødevaretilsætningsstoffer11. Der er søgt i databasen for at undersøge, hvilke af de ud-
valgte stoffer som er tilladt at anvende i fødevarer. Af de listede stoffer i afsnit 1.4 ”Afgræns-
ning” er det kun BHA og BHT, der er tilladt som fødevaretilsætningsstof i EU. BHA kaldes 
også for E-nummer E320, og BHT har E-nummer E321.BHA og BHT er tilladt at anvende i en 
række fødevarer, såsom fedstoffer og olier, nøddeprodukter, tyggegummi, morgenmadspro-
dukter, krydderier, saucer, kosttilskud m.m. Detaljer er beskrevet nærmere i kapitel 5 Lovgiv-
ningskrav.  
 
3.2.6 EU’s liste over tilladte stoffer til fødevarekontaktmaterialer af 

plast 
EU’s forordning nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødeva-
rer indeholder Bilag I, der er en liste over godkendte stoffer, som må anvendes til fremstilling 

                                                           
11 https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS  

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
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af plastmaterialer og plastgenstande, der skal i kontakt med fødevarer. Der er søgt i forordnin-
gen for at undersøge, hvilke af de udvalgte stoffer som er tilladt at anvende i fødevarekontakt-
materialer (FKM).  
 
Af de listede stoffer i afsnit 1.4 ”Afgrænsning” er det kun BPA og BPS, der må anvendes som 
monomer til fremstilling af plastmaterialer til fødevarekontakt – BPAF må ikke anvendes ifølge 
forordningen (EU Forordning 10, 2011). Der er angivet specifikke migrationsgrænseværdier for 
BPA og BPS, som skal overholdes ved produktion af plastprodukter til fødevarekontakt (se 
nærmere i Bilag 2 ”Lovgivning for plast til fødevarekontakt”). Herudover er det tilladt at an-
vende propylparaben, men ikke butylparaben i som additiv i plastmaterialer til fødevarekon-
takt. BHA og BHT må også anvendes i plastprodukter til fødevarekontakt, men fælles for stof-
fer, der er tilladt i plast til fødevarekontakt er, at de skal overholde specifikke fastsatte migrati-
onsgrænseværdier (se nærmere i Bilag 2 ”Lovgivning for plast til fødevarekontakt””). For stof-
ferne BPAF, 4-MBC, butylparaben, samt nitromethan gælder, at de ikke er tilladt at anvende i 
plast til fødevarekontakt. 
 
3.2.7 Lægemiddelstyrelsens lister over tilladte lægemidler i Danmark 
Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort følgende lister over lægemidler i Danmark, som det er 
muligt at søge i online: 
• Lægemiddelstyrelsens liste over tilladte lægemidler i Danmark 
• Lægemiddelstyrelsens produktresuméer for lægemidler i Danmark.    
 
Listen med de såkaldte produktresuméer indeholder mere detaljeret information end listen 
over de tilladte lægemidler, hvor det primært er indhold om de aktive lægemidler, der er angi-
vet. Produktresuméer er en godkendt produktinformation, der er rettet mod sundhedsprofessi-
onelle. Her er der således ofte information om alle tilsætningsstoffer inklusive antioxidanter og 
konserveringsmidler.    
 
I Lægemiddelstyrelsens liste over tilladte lægemidler12 i Danmark, er aktive substanser angi-
vet, men ikke nødvendigvis tilsætningsstoffer som BHT og BHA (antioxidant) samt parabener 
(konserveringsmidler). Søgningens resultater er derfor begrænset. Der er ingen resultatet på 
BHA og BHT, og når der søges på parabenerne, fås der kun tre hits ud af 13.818 lægemidler. 
Disse tre lægemidler er alle plaster til provokationstest for allergiske reaktioner for bl.a. para-
bener.  
 
Lægemiddelstyrelsens søgedatabase over såkaldte produktresuméer ser ud til at give flere in-
formationer, idet alle tilsætningsstoffer ser ud til at være angivet i produktresuméerne. Informa-
tionerne er listet i TABEL 10 nedenfor. Det skal bemærkes, at flere af lægemidlerne er læge-
midler til dyr (f.eks. loppemidler). Eksempler på lægemidler angivet nedenfor er primært til 
mennesker.  
 

                                                           
12 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/godkendelse-af-medicin/lister-over-god-
kendte-og-afregistrerede-laegemidler/saadan-bruger-du-listen-over-godkendte-laegemidler/ 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/godkendelse-af-medicin/lister-over-godkendte-og-afregistrerede-laegemidler/saadan-bruger-du-listen-over-godkendte-laegemidler/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/godkendelse-af-medicin/lister-over-godkendte-og-afregistrerede-laegemidler/saadan-bruger-du-listen-over-godkendte-laegemidler/
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TABEL 10. Resultater for BHT, BHA og parabener i lægemidler 

Stofnavn CAS nr. Antal hits Eksempler på lægemiddeltyper og eksempler på 
koncentrationer (hvis angivet) 

BHT 
Butylhydroxytoluen 
(E321) 

128-37-0 196 Nikotintyggegummi (0,43-0,5 mg per tyggegummi) 
Smertelindrende væske til inhalation (0,01 %) 
Fnatmiddel 
Behandling af mandlig hypogonadisme (1 mg/g) 
Antiinflammatorisk middel (0,2 mg/g) 
Behandling af psoriasis (0,05-0,16 mg/g) 
Midler mod herpes 
Behandling af solskader i huden (2,0 mg/g) 
Midler til vaginal østrogenmangel (0,008 mg/vagitorie) 
Behandling af D-vitaminmangel 
Skælshampoo 
Hudmiddel (antibiotika) mod infektion i huden 
Plaster til allergitest 
Hydrokortison 
Midler mod vandladningsproblemer 
ADHD-medicin 
Midler til prostatabehandling 

BHA 
Butylhydroxyanisol 

25013-16-5 97 Hudmiddel (antibiotika) mod infektion i huden (0,04 
mg/g) 
Plaster til allergitest 
Hydrokortison 
Aknemidler 
Creme til hudinfektioner 
Midler til kolesterolbehandling 

Butylparaben 
Butylparahydroxy-
benzoat 

94-26-8 9 Hydrokortison 
Midler mod herpes 
Midler mod psoriasis 

Propylparaben 
Propyparahydroxy-
benzoat 

94-13-3 173 Hydrokortison 
Midler mod herpes 
Behandling af solskader i huden (0,2 mg/g) 
Epilepsi-medicin (0,18 mg/ml - 3 mg/5 ml) 
Cremer mod eksem 
Smertestillende gel efter omskæring af drenge 
Allergimedicin (orale dråber) (0,04-0,2 mg/ml) 
Midler til kaliummangel i blodet 
Slimløsende hostemidler 
Midler til sure opstød/halsbrand (6 mg/10 ml) 
Midler til behandling af vaginaflora (0,2 mg/g) 
Fnatmiddel 
Næsespray (til rygestop) 
Smertestillende midler mod stærke smerter 
Behandling af hyppig vandladning (0,2 mg/ml) 
Aknemidler 
Plaster til smertebehandling (7 mg/plaster) 
Anti-inflammatoriske midler (0,2 mg/ml) 
Behandling af urinvejsinfektioner 
Midler mod ondt i halsen (0,24 mg/dosis) 
Øredråber til mellemørebetændelse (0,3 ml/ml) 
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Konklusionen af denne søgning er således, at BHA og BHT er anvendt en del i lægemidler i 
Danmark, og at propylparaben er langt mere anvendt end butylparaben, der kun anvendes i 
nogle få produkter.  
 
3.2.8 Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database Kemiluppen 
Forbrugerrådet Tænk Kemi har udarbejdet en app ”Kemiluppen”, hvor det er muligt at få en 
vurdering (A-, B- og C-kolbe) af et kosmetisk produkt ud fra Forbrugerrådet Tænk’s vurdering 
af indholdsstofferne deklareret på produktet. Det er ikke muligt i app’en at foretage en søgning 
på indholdsstoffer, men databasen, der ligger bag Kemiluppen, indeholder oplysninger om 
samtlige indholdsstoffer deklareret i de ca. 12.600 produkter, som Kemiluppen indeholder (per 
april 2020), og som alle kan findes på det danske marked. Projektgruppen kontaktede derfor 
Forbrugerrådet Tænk Kemi, som har foretaget et udtræk af, hvilke og hvor mange produkter 
der indeholder de udvalgte stoffer. Resultatet af søgningen for de udvalgte stoffer er præsen-
teret i TABEL 11 nedenfor (den procentvise andel af total antal produkter er angivet i paren-
tes).  
 
For stofferne BPAF, BPA, BPS, 4-MBC samt nitromethan gælder, at de ikke er identificeret an-
vendt i nogen af de kosmetiske produkter, der er i Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database over 
kosmetiske produkter. Disse stoffer fremgår derfor ikke af TABEL 11 nedenfor. 
 

TABEL 11. Udtræk fra Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database Kemiluppen mht. brugen af de 
udvalgte stoffer i kosmetiske produkter i Danmark 

Stofnavn Antal produkter i 
Kemiluppen 
(% af total antal 
produkter i Ke-
miluppen) 
 

Anvendes primært i følgende typer af 
produkter 
(antal produkter af denne type) 

Grænseværdier i 
lovgivning 

Butylparaben 108  
(0,9 %) 

Ansigtspleje (21) – heraf ansigtscreme (9) 
Hårpleje (10) 
Foundation/pudder (34) 
Concealer/corrector (7) 
Mascara (10) 
Aftersun lotion (1) 

Max. koncentra-
tion 0,14 % 

Propylparaben 444  
(3,5 %) 

Ansigtspleje (70) – heraf ansigtscreme (26) 
Læbepomade (8) 
Hårpleje (59) – heraf voks/hårspray (30) 
Blush/highlighter (17) 
Foundation (32) 
Mascara (27) 
Pudder (39) 
Øjenskygge (26) 
Bodylotion (86) 
Håndcreme (21) 
Solcreme/aftersun lotion (12) 
Tandpasta (2) 

Max. koncentra-
tion 0,14 % 

BHA 14  
(0,1 %) 

Pudder (5) 
Læbestift/læbepomade (2) 
Hårmousse (1) 
Fodcreme (1) 
Salve (1) 
Øjenskygge (2) 

- 
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Stofnavn Antal produkter i 
Kemiluppen 
(% af total antal 
produkter i Ke-
miluppen) 
 

Anvendes primært i følgende typer af 
produkter 
(antal produkter af denne type) 

Grænseværdier i 
lovgivning 

Mascara (1) 
Neglelak (1) 

BHT 898  
(7,1 %) 

Ansigtspleje (200) – heraf ansigtscreme 
(73) og læbepomade 48 
Babyparfume (2) 
Barbering/hårfjerning kvinder (44) 
Hårpleje (107) – heraf voks/hårspray (24) 
Foundation/pudder (50) 
Læbestift/lipgloss (25) 
Parfume (34) 
Bodylotion (40) 
Håndcreme (15) 
Kropsolie (8) 
Solcreme/after sun (18) 
Deodorant (191) 

- 

D4 9  
(0,1 %) 

Hårpleje – creme/balsam/serum/olie (6) 
Foundation (3) 

Forbudt for nylig*  

* D4 er blevet forbudt for nylig (sidste halvdel af 2019), og derfor kan der ifølge Forbrugerrådet Tænk Kemi 
optræde produkter i Kemiluppen, der indeholder stoffet, da de er lagt i databasen, før forbuddet trådte i 
kraft.  
 
Som det ses af udtrækket fra Forbrugerrådet Tænk Kemi, er BHT klart det mest anvendte af 
de udvalgte stoffer og forekommer hyppigst i deodoranter. Det skal bemærkes, at 25 % af alle 
deodoranter i Kemiluppen indeholder BHT. BHT forekommer desuden i en del andre produkter 
såsom bodylotion, foundation, barberprodukter til kvinder samt solcremer. To produkter, der er 
parfume til babyer, indeholder BHT.  
 
Propylparaben er hyppigere anvendt i kosmetiske produkter end butylparaben, men butylpara-
ben anvendes trods alt i ca. 100 produkter (eller i ca. 1 % af de scannede produkter) og pri-
mært i produkter til ansigtspleje og foundation-produkter.  
 
Anvendelsen af BHT stemmer ikke helt overens med informationen modtaget fra producenter i 
branchen. Her er meldingerne, at BHT er ved at blive udfaset. Dette kan skyldes, at informatio-
nerne i Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database kan være af ældre dato afhængig af, hvornår 
produkternes indholdsdeklaration sidst har været opdateret. Det kan også skyldes, at der er en 
overvægt af de firmaer, der ikke anvender BHT, der har valgt at svar på undersøgelsen.  
 
For fire år siden blev der gennemført et lignende udtræk fra Forbrugerrådet Tænk i et af Miljø-
styrelsens kortlægningsprojekter. I de ca. fire år, der er gået mellem disse to udtræk fra For-
brugerrådet Tænk Kemi’s database Kemiluppen, er der sket en stigning i antallet af produkter 
med indhold af henholdsvis BHA og BHT, der blev undersøgt den gang. Fra 11 til 14 produkter 
for BHA og fra 560 til 898 produkter for BHT, men på de fire år er der nu også ca. dobbelt så 
mange produkter i Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database, hvilket betyder, at der procentvis er 
tale om et lille fald.  
 
3.2.9 Udtræk fra det danske produktregister 
Produktregisteret er et fælles register over brugen af farlige stoffer og materialer administreret 
af Arbejdstilsynet. Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter 
til professionel brug i Danmark i mængder over 100 kg per år (BEK 1794, 2015), skal anmelde 
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produkterne til produktregisteret. Anmeldelsen gælder bl.a. for stoffer og materialer, der skal 
klassificeres som farlige, eller som indeholder 1 % eller derover af stoffer, der er klassificeret 
som farlige (BEK 1794, 2015). Produktregisteret indeholder bl.a. oplysninger om stoffernes og 
materialernes handelsnavne, sammensætning, faremærkning, produceret/importeret mængde 
samt anvendelse såsom funktionstype, og i hvilke brancher stofferne eller materialerne anven-
des i (Arbejdstilsynet, 2020). 

Ovenstående betyder, at en søgning i produktregisteret kun vil omfatte kemiske produkter, der 
er faremærket, og som også samtidigt sælges som professionelle produkter. Dvs. det primært 
vil være oplysninger om brugen af maling, fugemasser og lignende produkter, der opnås infor-
mationer om her.  

Miljøstyrelsen bestilte en søgning på de udvalgte stoffer i det danske produktregister (admini-
streret af Arbejdstilsynet). For søgningen gælder, at data er fortrolige, hvis der kun er få an-
vendelser. Derfor er antallet af produkter angivet i intervaller nedenfor så de er anonymiseret i 
TABEL 12. Der er kun gengivet nogle af eksemplerne, som udtrækket viser. Der er valgt et fo-
kus på produkter, der også vil kunne sælges til forbrugere. Udtrækket indeholder ikke oplys-
ninger om mængder (er fortroligt), så det er ikke muligt at vurdere, hvilke anvendelser der er 
mest udbredte. Anvendelser udelukkende angivet til industriel brug er ikke medtaget i tabellen. 

For stofferne BPAF, 4-MBC og butylparaben gælder, at de ikke er identificeret anvendt i nogen 
af de kemiske produkter, der fremgår af det danske produktregister. Disse stoffer fremgår der-
for ikke af TABEL 12 nedenfor. 

TABEL 12. Udtræk fra det danske produktregister for de udvalgte stoffer 

Stofnavn Produkttype Antal pro-
dukter 

Max. konc. 
(%) 

BPA Midler til beskyttelse af byggematerialer (PT10) 
Fugefrie gulve 
Andre gulvbelægningsmaterialer 
Opløsningsmiddelbaserede lime 
Maling vandfortyndbar aktiv biologisk effekt interiør 
Maling vandfortyndbar dekorativt interiør 
Maling flygtig org. opløsningsmiddel dekorativ 
Tætningsmidler 

1-5
6-10
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

0,02 
4,00 
11,00 
0,0001 
0,16 
0,22 
0,08 
0,02 

BPS Lim organisk opløsningsmiddel til industriel brug 
Ingen anvendelser private kan anvende 

1-5 0,05 

Propylparaben Luftrensemidler/lugtfjerningsmidler 
Desinfektionsmidler (PT2) 
Veterinærhygiejne (PT3) 
Insektmidler/andre midler mod skadedyr på planter 
Træimprægneringsmidler 
Maling vandfortyndbar dekorativt interiør 
Almene rengøringsmidler inkl. koncentrater 
Andre rengøringsmidler 
Andre polermidler 

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

0,18 
0,20 
0,10 
0,10 
0,001 
0,02 
28,80 
0,10 
0,08 

BHA Konserveringsmidler ”in-can” (PT6) 
Tilsætningsmidler til levnedsmidler 
Antioxidanter/antizonater (industriel anvendelse?) 

1-5
1-5
6-10

0,35 
24,0 
100 

BHT Luftrensemidler/lugtfjerningsmidler 
Frostvæsker 

1-5
1-5

0,40 
0,30 
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Stofnavn Produkttype Antal pro-
dukter 

Max. konc. 
(%) 

Hygiejne for mennesker (PT1) 
Desinfektionsmidler (PT2) 
Konserveringsmidler ”in-can” (PT6) 
Rodenticider (PT14) 
Antifoulingmidler (PT21) 
Insektmidler/andre midler mod skadedyr på planter 
Bilplejemidler generelt 
Fugefri gulve 
Tekstilimprægneringsmidler 
Cement/beton/mørtel 
Lim vandfortyndbar til privat forbrug 
Opløsningsmiddelbaserede lime 
Andre lime 
Maling vandfortyndbar aktiv biologisk effekt interiør 
Maling vandfortyndbar dekorativt interiør 
Maling flygtig org. opløsningsmiddel dekorativ 
Rustfjernere 
Affedtningsmidler 
Almene rengøringsmidler 
Glas- og vinduesrens 
Kalkfjernere 
Pletfjernere 
Tæpperensemidler 
Andre rustbeskyttelsesmidler 
Motorolie 
Fugemidler 
Spartelmasse 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
11-15 
31-35 
1-5 
6-10 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
26-30 
6-10 
1-5 
1-5 
6-10 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
16-20 
81-85 
1-5 
6-10 

0,10 
0,0006 
0,02 
0,15 
0,0001 
1,00 
0,16 
0,1 
0,0008 
0,003 
0,06 
1,00 
0,22 
0,004 
0,0027 
0,0028 
0,45 
0,10 
1,00 
0,06 
0,0037 
0,02 
0,20 
1,00 
1,00 
0,11 
0,005 

D4 Antifoulingmidler (PT21) 
Bilplejemidler, generelt 
Fugefri gulve 
Tekstilimprægneringsmidler 
Træimprægneringsmidler 
Cement/beton/mørtel 
Andre lime 
Maling vandfortyndbar aktiv biologisk effekt interiør 
Maling vandfortyndbar dekorativt interiør 
Maling vandfortyndbar dekorativt eksteriør 
Gulvvoks og anden polish til gulve 
Almene rengøringsmidler (inkl. koncentrater) 
Bilshampoo 
Glas- og vinduesrens 
Pletfjernere 
Andre rengøringsmidler 
Fugemidler 
Tætningsmidler 

1-5 
11-15 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
16-20 
16-20 
6-10 
6-10 
6-10 
1-5 
1-5 
1-5 
31-35 
26-30 

0,03 
0,19 
0,01 
0,01 
0,0001 
0,0004 
0,30 
0,01 
0,15 
0,03 
0,003 
0,13 
0,15 
0,02 
0,01 
0,52 
0,60 
3,00 

 
Som det ses af udtrækket fra det danske produktregister, er det kun propylparaben, BHA, BHT 
og D4, der er registreret med anvendelser i produktregisteret, som private forbruger formentlig 
også kan købe og anvende.  
 



 38   Miljøstyrelsen / Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer  

For stort set alle anvendelser gælder, at det kun er en enkelt eller et par virksomheder, der har 
registreret produkter med et indhold af disse stoffer. Dog er der et par enkelte anvendelser, 
der skiller sig ud, hvor der er lidt flere produkter registreret. Disse er: 
• Bilplejemidler – med indhold af både BHT og D4
• Fugefri gulve – med indhold af BHT
• Cement/beton/mørtel – med indhold af BHT
• Maling vandfortyndbar dekorativ til indendørs brug – med indhold af både BHT og D4
• Maling vandfortyndbar dekorativ til udendørs brug – med indhold af D4
• Almene rengøringsmidler – både med indhold af BHT og D4
• Gulvvoks og anden polish til gulve – med indhold af D4
• Rustbeskyttelsesmidler – med indhold af BHT
• Motorolie – med indhold af BHT
• Fugemidler – med indhold af D4
• Tætningsmidler – med indhold af D4
• Spartelmasse – med indhold af BHT

3.2.10 Udtræk fra det svenske produktregister 
Det svenske produktregister er opbygget lidt anderledes end det danske produktregister og gi-
ver mulighed for søgninger på enkeltproduktniveau. Miljøstyrelsen bestilte et udtræk på de ud-
valgte stoffer i det svenske produktregister, som samlede oplysningerne på et mere overord-
net anonymiseret niveau. Resultatet af søgningen i det svenske produktregister er angivet i 
TABEL 13 nedenfor. For stofferne BPAF, BPS og 4-MBC gælder, at de ikke er identificeret an-
vendt i nogen af de kemiske produkter, der fremgår af det svenske produktregister. Disse stof-
fer fremgår derfor ikke af TABEL 13 nedenfor. 

TABEL 13. Resultat af søgningen i det svenske produktregister på nogle af de udvalgte stoffer 

Stofnavn CAS nr. Total årlig anvendt 
mængde 

Kommentar 

BPA 80-05-7 200 kg Farve/lak og smøremidler 

Butylparaben 94-26-8 <10 kg 

Propylparaben 94-13-3 300 kg Rengøringsmidler og lime 

BHA 25013-16-5 <10 kg 

BHT 128-37-0 3000 kg Smøremidler, hydraulikvæsker og 
skyllemidler 

D4 556-67-2 370 kg Farver m.m. 

3.3 Litteratursøgning/internet søgning 
Foruden data og viden indhentet og opnået fra ovenstående, er der gennemført en litteratur-
søgning for at kortlægge, hvilke produkter der indeholder de udvalgte stoffer, og for at af-
dække tidligere undersøgelser om stofferne i produkter. Denne litteratursøgning er udeluk-
kende gennemført som en søgning på internettet, og der er foretaget følgende: 

• Generel Google-søgning for hvert enkelt stof for at afdække, hvilke produkter de findes i
• Søgning på artikler for hvert enkelt stof på websitet Science Direct. De enkelte søgninger på

stofferne er kombineret med søgeord som ’consumer products’ for at begrænse hits
• Søgning på den svenske miljøstyrelses hjemmeside (KEMI) efter undersøgelser af stofferne
• Søgning på den norske miljøstyrelses hjemmeside (Miljødirektoratet) efter undersøgelser af

stofferne
• Søgning hos forskellige testorganisationer ang. undersøgelser af stofferne i produkter, f.eks.

Forbrugerrådet Tænk, Stiftung Wahrentest, Öko-test
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Informationen er nedenfor beskrevet kort for hvert enkelt af de udvalgte stoffer og for de en-
kelte rapporter/artikler. Informationen er opsamlet på kort form i oversigtstabellerne TABEL 14 
til og med TABEL 19. Nogle af Miljøstyrelsens kortlægningsrapporter fra TABEL 8 går igen i 
dette afsnit. Dette skyldes, at der er informationer om produkter til børn eller gravide, som kræ-
ver en lidt nærmere uddybning.  

3.3.1 Bisphenoler 
Plastindustrien har i starten af 2020 udgivet en bog omkring plastproduktion (Jensen et al., 
2020). I denne er der beskrevet, at bisphenoler anvendes (som nogle blandt mange) antioxi-
danter. Antioxidanter er stoffer, der tilsættes plasten for at undgå oxidation af plasten og der-
med en gradvis nedbrydning af plasten. Plasten bliver hård og sprød pga. udsættelse for lys 
og/eller varme og kan derved ændre farve og miste styrke.  

Gruppen af antioxidanter kaldet phenoler, hvor bisphenolerne hører til, er angivet som den 
største gruppe af primære antioxidanter. I plasttyperne baseret på polyolefiner (dvs. polyethy-
len (PE), polypropylen (PP) og polymethylpenten (PMP)) anvendes phenolerne typisk i en 
koncentration på 0,05-0,2 % i plasten, hvorimod en koncentration på op til 2 % kan være nød-
vendig i umættede polymerer som ABS, slagfast polystyren og syntetisk gummi.  

Ifølge Plastindustriens bog om plastproduktion (Jensen et al., 2020) anvendes BPA som ’byg-
gesten’ (monomer) i plasttyperne bisphenol-polyestere og epoxyplast (DGEBA - diglycidylet-
her af epichlorhydrin og BPA). I og med, at BPA er udgangsstoffet (byggesten) i disse plastty-
per, betyder det, at der i disse færdige plasttyper vil være små mængder (restmængder) af 
ureageret BPA til stede i plasten.  

BPA anvendes desuden som monomer til fremstilling af polycarbonatplast (PC). I Miljøstyrel-
sens LOUS-projekt om BPA (Møller et al., 2012) angives, at BPAF er et (fluorineret) alternativ 
til brug af BPA i polycarbonatplast. BPAF anvendes ifølge Møller et al. (2012) til polycarbonat 
copolymerer i højtemperatur kompositmaterialer, gas-permeable membraner og specielle poly-
mer anvendelser.  

Det er udelukkende BPA og i enkelt tilfælde bisphenol F, der nævnes i Plastindustriens bog 
om plastproduktion (Jensen et al., 2020). BPAF eller andre bisphenoler er ikke beskrevet.  

BPA er/har været anvendt som fremkalder i termopapir (til f.eks. kasseboner), men Miljøstyrel-
sens kortlægningsprojekt om dette emne, angiver ikke, at BPAF anvendes som alternativ her 
(Kristensen et al., 2019). Per januar 2020 er brugen af BPA ikke længere tilladt i termopapir i 
EU (EU forordning nr. 2235, 2016).  

3.3.1.1 Amerikansk undersøgelse af feminine hygiejneprodukter 
Gao og Kannan (2020) har undersøgt 77 hygiejneprodukter til kvinder indsamlet i forskellige 
supermarkeder i New York. Disse produkter stammer fra 47 af de mest populære mærker i for-
skellige prisklasser og er inddelt i forskellige kategorier: trusseindlæg, tamponer, vådservietter, 
bakteriedræbende cremer, spraydeodoranter og pudder. Bisphenol F (BPF), BPA og BPS var 
de bisphenoler, der blev fundet flest af i feminine hygiejne produkter. BPF blev bredt fundet i 
tamponer (92%) og i trusseindlæg (69%) ved mediankoncentrationer på henholdsvis 8,44 og 
4,82 ng/g. Der blev fundet BPA i pudder (72%), trusseindlæg (69%), tamponer (92%) og våd-
servietter (75%). Den største koncentration af BPA blev fundet i trusseindlæg (5,12 ng/g) efter-
fulgt af pudder (2,77 ng/g), tamponer (0,70 ng/g) og vådservietter (0,57 ng/g). De målte kon-
centrationer er meget små. Der blev udelukkende målt på det yderste lag af hygiejneproduk-
terne, og det fremgår ikke, om omregningen herefter er sket per vægt af hele produktet. Kilden 
til bisphenoler i tamponer og trusseindlæg kan være plastpolymerer, der kan indeholde disse 
kemikalier som tilsætningsstoffer eller urenheder. Undersøgelsen viste derudover, at bl.a. 
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BPAF sjældent var at finde i feminine hygiejneprodukter (< 20%). Ingen særskilte analysere-
sultater for bisphenol AF er angivet i artiklen.  

3.3.1.2 Kinesisk undersøgelse af bisphenoler i kosmetiske produkter 
Lu et al. (2018) har undersøgt i alt 150 kosmetiske produkter (eller såkaldte PCP (Personal 
Care Products)) indkøbt i Kina. Der blev analyseret for i alt syv forskellige bisphenoler, herun-
der BPAF. BPAF blev identificeret i 38,7 % (dvs. i 58 af 150) af alle undersøgte produkter. Hø-
jeste samlede koncentration af de syv undersøgte bisphenoler blev identificeret i en ansigts-
maske med en koncentration på 78 ng/g (svarende til 0,078 mg/kg) og i hånddesinfektionsmid-
del med en koncentration på 87 ng/g. Dvs. der er tale om små koncentrationer (spormæng-
der).  

3.3.1.3 Kortlægning af hormonforstyrrende stoffer i legetøj og artikler til børn, 
Miljødirektoratet i Norge 

Miljødirektoratet i Norge har i to undersøgelser undersøgt bl.a. bisphenoler i legetøj. I en un-
dersøgelse fra 2016 (Norwegian Environment Agency, 2016) blev 58 prøver af legetøj og an-
dre artikler til børn blev analyseret for hormonforstyrrende stoffer, heriblandt bisphenoler. I en 
undersøgelse fra 2017 (Norwegian Environment Agency, 2017) blev 26 prøver af legetøj og 
andre artikler beregnet til børn analyseret. Nogle af de hormonforstyrrende stoffer blev påvist i 
få prøver, men i de fleste af de analyserede prøver blev ingen af stofferne identificeret.  

I projektet fra 2017 blev kun BPA påvist i 8 af prøverne i forskellige penalhuse, dykkerbriller, 
solbriller og i en jakke. I projektet fra 2016 blev BPA identificeret i signifikante mængder i otte 
analyserede af 58 prøver af blød polymer (PVC eller PUR): 
• Æske (57 mg/kg)
• Forklæde (16 mg/kg)
• Horn (ringeklokke) til cykel (160 mg/kg)
• Vedhæng (160 mg/kg)
• Vedhæng (140 mg/kg)
• Penalhus (2,6 mg/kg)
• Pung (30 mg/kg)
• Lynlås på vindjakke (87 mg/kg)

Der blev også analyseret for BPAF og BPS (samt en række andre bisphenoler) i begge under-
søgelser, men der blev udelukkende identificeret BPA. 

3.3.1.4 BPA i børnesokker (Freire et al., 2019) 
96 par spanske børnesokker blev analyseret for indhold af BPA. Der blev identificeret BPA i 91 
% af alle børnesokker. De identificerede mængder af BPA var små og lå i intervallet mellem 4 
ng/g og 3739 ng/g (svarende til op til 3,7 mg/kg).  

3.3.2 4-MBC 
UV-filteret 4-MBC har længe været omdiskuteret pga. dets hormonforstyrrende egenskaber. 
Miljøstyrelsen i Danmark indgik allerede i 2001 en frivillig aftale med den danske branche om, 
at 4-MBC ikke måtte anvendes i produkter til børn under 12 år13. 4-MBC bliver derfor angive-
ligt ikke anvendt i kosmetiske produkter i Danmark, hvilket understøttes af nedenstående un-
dersøgelse, af udtrækket fra Forbrugerrådet Tænk (se afsnit 3.2.8), og af information modta-
get fra branchen. 4-MBC må dog anvendes i kosmetiske produkter i en maksimal koncentra-
tion på 4 % (ifølge kosmetikforordningen (EU forordning nr. 1223, 2009), så det kan derfor 
være anvendt i produkter udenfor Danmark, som kan importeres til Danmark. Ifølge branchen 

13 https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/ansvarlig-person/danske-saerreg-
ler/ 

https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/ansvarlig-person/danske-saerregler/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/ansvarlig-person/danske-saerregler/
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anvendes 4-MBC ikke mere. Der er dog ikke modtaget information fra branchen om anvendel-
sen udenfor EU. Ifølge Xiongfeng et al. (2016) er 4-MBC forbudt at anvende i kosmetiske pro-
dukter (solcremer) i både USA og i Japan. I Kina er den tilladte anvendelse op til 4 % ligesom i 
den europæiske lovgivning for kosmetiske produkter. Der kan således være produkter på det 
kinesiske marked med indhold af 4-MBC, men om det anvendes, vides ikke.  

3.3.2.1 Rigshospitalets undersøgelse af danske børnehavebørns udsættelse 
for UV-filtre 

Rigshospitalet har undersøgt danske børnehavebørns udsættelse for en række solfiltre. Un-
dersøgelsen foregik ved at undersøge børnenes urin både sommer og vinter for indhold af en 
række UV-filtre typisk anvendt i solcremer. Undersøgelsen viste, at 4-MBC ikke blev detekteret 
i nogen af de undersøgte urinprøver over detektionsgrænsen på 0,87 ng/ml. Det var i langt 
overvejende grad andre solfiltre som benzophenoner, der blev påvist i børns urin (Krause et 
al., 2017).  

3.3.3 Butylparaben og andre parabener 
Parabener anvendes som konserveringsmidler. Methylparaben er det hyppigst anvendte kon-
serveringsmiddel (i hvert fald i kosmetiske produkter (Forbrugerrådet Tænk Kemi, 2020)), men 
butylparaben anvendes også i kosmetiske produkter i dag (Forbrugerrådet Tænk Kemi, 2020). 
Ingen parabener er godkendt som aktive stoffer ifølge ECHA’s database over aktive stoffer i 
biocider. Dvs. at de ikke må anvendes i biocidmidler eller som såkaldte ”in-can preservatives”, 
dvs. som konserveringsmidler til at konservere kemiske produkter. Der er dog en række områ-
der, der er undtaget fra EU’s biocidforordning (EU Forordning 528, 2012), dvs. at det på disse 
områder er tilladt at anvende parabener (herved også butylparaben). Disse områder er: 
• Kosmetiske produkter
• Legetøj
• Lægemidler
• Foder til dyr
• Fødevareadditiver (fødevarer til mennesker) – i EU er det dog ikke tilladt at anvende hver-

ken butylparaben eller propylparaben

Brugen af parabener i fødevarer, lægemidler og kosmetiske produkter er beskrevet nærmere i 
afsnit 3.2.5 ”EU’s database over tilladte fødevaretilsætningsstoffer”, afsnit 3.2.7 ”Lægemiddel-
styrelsens lister over tilladte lægemidler i Danmark” og afsnit 3.2.8 ”Forbrugerrådet Tænk 
Kemi’s database Kemiluppen” 

Brugen af parabener er blevet reduceret over de sidste par år i kosmetiske produkter pga. be-
grænsninger i lovgivningen for kosmetiske produkter (se nærmere i kapitel 5 ”Lovgivnings-
krav”). Information modtaget fra branchen tyder på, at butylparaben og propylparaben også 
anvendes udenfor EU.  

Viden om anvendelsen af butylparaben og andre parabener i legetøj er begrænset. Der er 
identificeret enkelte undersøgelser, som er nærmere beskrevet nedenfor.  

3.3.3.1 Undersøgelse af parabener i bideringe (Potouridis et al., 2019) 
Denne artikel beskriver en undersøgelse af migration af parabener fra fire forskellige bide-
ringe. Der er angivet, at man tidligere har identificeret parabener i gelen indvendigt i bideringe, 
og formålet var derfor at undersøge, om parabener migrerer fra materialet i bideringe. Alle un-
dersøgte bideringe var gelfyldte og bestod af materialet ethylen-vinyl acetat (EVA). Fire bide-
ringe blev undersøgt for migration af methyl-, ethyl- og proprylparaben. Methylparaben blev 
identificeret i højeste migrerede koncentrationer og migrerede fra alle fire bideringe (både fra 
gel og plastikmateriale), ethylparaben blev kun identificeret migreret fra et produkt, og propyl-
paraben migrerede fra tre af fire bideringe (både fra gel og plastikmateriale).  
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3.3.3.2 Vurdering af butylparaben i produkter (Hessel et al., 2019) 
RIVM i Holland har i 2019 foretaget en risikovurdering af butylparaben i forskellige produkter, 
herunder kosmetiske produkter, fødevarer, lægemidler og andre kilder såsom legetøj og små-
børnsartikler (bideringe). Kosmetiske produkter, fødevarer og lægemidler anses dog for de 
væsentligste kilder til eksponering for butylparaben, hvorfor kun disse er vurderet i rapporten. 
For lægemidler var der imidlertid mangel på data, hvorfor denne gruppe ikke blev medtaget i 
beregningerne.  

Hessel et al. (2019) angiver, at det kun er i USA og Kina, at der er set butylparaben i fødeva-
rer. Det er ikke tilladt at anvende butylparaben som tilsætningsstof i fødevarer i EU (se afsnit 
3.2.5). Mere end 99 % af eksponeringen stammer fra kosmetiske produkter og mindre end 1 
% fra fødevarer. Rapporten konkluderer, at der ses en tendens til, at butylparaben anvendes i 
mindre omfang end tidligere. Eksponeringsberegninger baseret på gamle data skal derfor an-
vendes med forsigtighed. Det angives i rapporten, at der mangler viden om anvendelsen af 
butylparaben i andre typer af forbrugerprodukter (f.eks. legetøj).  

3.3.3.3 Parabener i børnesokker (Freire et al., 2019) 
96 par spanske børnesokker blev analyseret for indhold af parabener (methyl-, ethyl-, propyl- 
og butylparaben samt totalt indhold af parabener). Der blev identificeret ethylparaben i alle 
børnesokker, mens propylparaben blev identificeret i ca. 44 % af dem. Butylparaben blev ikke 
identificeret over detektionsgrænsen på 0,5 ng/g. Der blev også målt totalt indhold af parabe-
ner, men det fremgår ikke af artiklen, om der er identificeret andre parabener end de særskilt 
angivne methyl-, ethyl-, propyl- og butylparaben. De identificerede mængder af propylparaben 
var små og lå i intervallet 0,74 og 2,45 ng/g (svarende til op til 0,00245 mg/kg).  

3.3.3.4 Konserveringsmidler i legetøj (Poulsen & Nielsen, 2016) 
I et af Miljøstyrelsens tidligere kortlægningsprojekter blev anvendelsen af konserveringsmidler 
i legetøj undersøgt. Der blev foretaget enkelte kemiske analyser af legetøj, hvor kun propylpa-
raben af de udvalgte parabener blev identificeret i et af to analyserede slimlegetøjsprodukter. 

Herudover viste indsamlet information fra producenter i kortlægningen, at de udvalgte parabe-
ner blev anvendt i følgende typer af kemisk legetøj: 
• Butylparaben:

• Modellervoks (i en koncentration på 20 mg/kg)
• Fastelavnssminke
• Glitterlim
• Slimlegetøj (set i en tidligere undersøgelse fra 2006)
• Sæbeboblevæske (i en koncentration på 10 mg/kg)

• Propylparaben:
• Modellervoks (i en koncentration på 20 mg/kg)
• Fastelavnssminke
• Glitterlim
• Slimlegetøj (i en koncentration på 20 mg/kg)
• Sæbeboblevæske (i en koncentration på 10 mg/kg)

Der refereres desuden til tidligere udenlandske undersøgelser (fra 2010), hvor fingermaling in-
deholdt parabener. Det er imidlertid ikke angivet hvilke parabener, der blev identificeret i de 
udenlandske undersøgelser.  
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3.3.4 BHA 
BHA anvendes som antioxidant i bl.a. kosmetiske produkter, lægemidler og i fødevarer. BHA 
er dog ikke så udbredt i anvendelsen som BHT (Forbrugerrådet Tænk Kemi, 2020).  

3.3.4.1 Miljøstyrelsesprojekt om små børns samlede udsættelse for kemiske 
stoffer 

I et tidligere af Miljøstyrelsens kortlægningsprojekter (Larsen et al., 2017) blev der undersøgt 
og analyseret på indhold af BHA (og BHT) i kosmetiske produkter. Produkter blev udvalgt ved 
hjælp af information fra Forbrugerrådet Tænk og et udtræk fra deres database Kemiluppen 
(som blev udført i 2016).  

I projektet (Larsen et al., 2017) blev der udvalgt et produkt med et indhold af BHA til kemisk 
analyse, og indholdskoncentrationen blev bestemt til 0,0039 % (39 mg/kg).  

3.3.4.2 Tyrkisk undersøgelse af BHA og BHT i kyllingebøffer 
Sacriban & Yilmaz (2014) undersøgelse viser, at BHA og BHT anvendes som antioxidantaddi-
tiver i kyllingebøffer for at forhindre harskning, forsinke udviklingen af smagsstoffer og forbedre 
farvestabiliteten. 

3.3.4.3 Niveauer af BHA i fødevarer 
I en EFSA (den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet) opinion angives, at der kun forefin-
des få data vedrørende de aktuelle brugsniveauer af BHA i fødevarer. Ifølge EFSA (2011) an-
gives, at BHA enten ikke anvendes eller forekommer i lavere niveauer end detektionsgrænsen 
på 10 mg/kg fødevare. EFSA (2011) angiver, at Fødevarestyrelsen i Danmark har undersøgt i 
alt 122 saucer eller frugt- og grøntsagsblandinger (såsom chutney, tomatpasta eller lignende) 
uden at finde indhold af BHA i detekterbare niveauer.  

De tilladte niveauer af BHA i fødevarer ifølge EU-lovgivningen, samt i hvilke typer af fødevarer 
er beskrevet i Bilag 3 ”Tilsætningsstoffer til fødevarer”.  

3.3.5 BHT 
Ifølge ECHA’s plastdatabase (se afsnit 3.2.4 ”ECHA’s plastdatabase”) anvendes BHT som en 
antioxidant. I og med, at BHT fremgår af ECHAs plastdatabase, betyder det, at BHT registre-
res i REACH i større mængder (over 100 tons per år). BHT beskrives imidlertid ikke i Plastin-
dustriens nye bog om plastteknologi (Jensen et al., 2020), hvilket kunne tyde på, at anvendel-
sen af BHT i plast (i hvert fald i Danmark) ikke er specielt udbredt, og at den resterende 
mængde i REACH-systemet også skyldes andre anvendelser end plast. F.eks. er BHT tilladt 
som antioxidant i en lang række fødevarer samt i kosmetiske produkter.   

Ifølge materialedatabasen UL Prospector anvendes BHT som antioxidant i mange plastmateri-
aler for at beskytte mod effekten af opvarmning og oxidering i tørringsprocesser. BHT hæm-
mer desuden oxidationsprocessen i plast.  

Oplysninger fra kosmetik- og rengøringsbranchen viser, at BHT indgår som råvare i parfumer, 
dvs. det i langt overvejende grad vil være parfumerede produkter, der er tilsat BHT.  

3.3.5.1 Miljøstyrelsesprojekt om små børns samlede udsættelse for kemiske 
stoffer 

I det ovenfor beskrevne Miljøstyrelsesprojekt (Larsen et al., 2017) blev der udvalgt 24 produk-
ter med et indhold af BHT til kemisk analyse, og indholdskoncentrationen blev bestemt til mel-
lem 0,0002 % (2 mg/kg) i en bodylotion og 0,32 % (3200 mg/kg) i en solcreme.  
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3.3.5.2 Amerikansk undersøgelse af tandforseglingsprodukter 
Wang et al. (2016) undersøgte 63 tandforseglingsprodukter14 købt på det amerikanske marked 
og identificerede BHT i dem alle i en maksimal koncentration på 1020 mg/kg. Medianværdien 
for alle undersøgte produkter var 56,8 mg/kg. Wang et al. (2016) angiver, at BHT formentlig 
anvendes i disse tandforseglingsprodukter for at hæmme den oxidative reaktion og hæmme 
en potentiel polymerisering, hvilket vil sige, at BHT er med til at forlænge levetiden (opbeva-
ringstiden) for produkterne.  

3.3.5.3 Miljøstyrelsesprojekt om squishies 
I et kortlægningsprojekt fra Miljøstyrelsen (Klinke et al., 2018) om undersøgelse og risikovur-
dering af kemiske stoffer i squishy legetøj (der består af plasttypen PUR-skum) blev der identi-
ficeret et indhold af BHT i fem af otte produkter i koncentrationer mellem 23 og 91 mg/kg. Des-
uden blev der i klimakammer målt emission af BHT fra tre af 10 produkter i koncentrationer på 
mellem 6 og 10 µg/m3 ved både 1 time og efter 3 døgn.  

3.3.5.4 Miljøstyrelsesprojekt om emission af VOC fra PUR-skum 
I et kortlægningsprojekt fra Miljøstyrelsen om emission af VOC fra forbrugerprodukter af PUR-
skum (Poulsen et al., 2020) blev der undersøgt emission af kemiske stoffer fra hovedpuder, 
madrasser, foldemadrasser og lignende produkter købt i DK, EU og udenfor EU. I projektet 
blev 20 PUR-skumprodukter lagt i klimakammer, og emissionen blev analyseret efter hhv. 1 
time og 3 døgn. To ud af de 20 produkter (en babymadras og en tumlemadras købt på det 
danske marked) afgassede BHT i en koncentration på hhv. 2,2 og 10 µg/m3. Emissionen var 
højest efter 3 døgn. Totale mængde afgassede VOC i de 20 produkter varierede fra 10 til 1900 
µg/m3, så mængden af BHT afgasset er forholdsvis lille.  

I projektet beskrives en kilde (Hillier et al., 2003), der har undersøgt emission af en lang række 
VOC’er fra forskellige produkter i en periode på 5 år. Forfatterne konkluderer, at afgasning af 
nogle VOC’er var blevet væsentlig reduceret (herunder BHT). Dette skyldes, ifølge forfatterne, 
at branchen i den periode er gået over til at bruge mindre flygtige antioxidanter i produktionen 
af PUR-skum. Dette blev bekræftet af, at man efter de 5 år begyndte at identificere spor-
mængder af de mindre flygtige antioxidanter fremfor store koncentrationer af BHT.  

3.3.5.5 Niveauer af BHT i fødevarer 
I en EFSA opinion angives, at der kun forefindes få data vedrørende de aktuelle brugsni-
veauer af BHT i fødevarer. Ifølge EFSA (2012) har Fødevarestyrelsen i Danmark undersøgt i 
alt 122 saucer eller frugt- og grøntsagsblandinger (såsom chutney, tomatpasta eller lignende) 
uden at finde indhold af BHT i detekterbare niveauer. EFSA (2012) refererer ligeledes til en 
dansk undersøgelse af BHT i tyggegummi og beskriver, at tyggegummi kan fremstilles uden 
brug af BHT, idet et ud af 28 produkter indeholdt BHT i en mængde på 200 mg/kg fødevare og 
de resterende produkter ikke indeholdt BHT. EFSA (2012) angiver, at industrien i forbindelse 
med udarbejdelsen af denne EFSA opinion, har angivet, at BHT anvendes i niveauer op til 100 
mg/kg fødevare (identiske med den tilladte grænse) i fedt og olie, svinefedt, spæk, fiskeolie, 
samt fedt af okse, fjerkræ eller lam.  

De tilladte niveauer af BHT i fødevarer i EU er beskrevet i Bilag 3 ”Tilsætningsstoffer til føde-
varer”, inklusiv hvilke typer af fødevarer BHT er tilladt i.  

3.3.6 D4 
Som angivet af Danmarks Farve- og Limindustri anvendes D4 som byggesten til produktion af 
silikonepolymerer. D4 kan således forekomme som små rester i produkter, der indeholder sili-

14 Tandforseglingsprodukter er f.eks. en lak, der kan smøres på tænder for at forsegle begyndende huller. 
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kone. D4 var tidligere tilladt i kosmetiske produkter, men blev forbudt via en begrænsning ved-
taget i 2019 (EU Forordning 1223, 2009). D4 blev yderligere foreslået begrænset i marts 2019, 
hvor ECHA fremsatte et begrænsningsforslag (ECHA, 2019b), og i december 2019 blev der 
vedtaget en opinion fra RAC og SEAC, hvor begrænsningsforslaget er listet og nu sendt i hø-
ring (ECHA, 2019c). Begrænsningsforslaget indeholder en begrænsning af D4 (samt D5 og 
D6) i kemiske blandinger (grænseværdi 0,1 %), men ikke i artikler. Dvs. D4 vil kunne fore-
komme i artikler bestående af silikone eller med tilsætning af silikone, men bliver begrænset i 
f.eks. malinger og fugemasser.

3.3.6.1 Miljøstyrelsesprojekt om squishies 
I et kortlægningsprojekt fra Miljøstyrelsen (Klinke et al., 2018) om undersøgelse og risikovur-
dering af kemiske stoffer i squishy legetøj (der består af plasttypen PUR-skum), blev der iden-
tificeret emission af D4 via klimakammertest fra fem af fem produkter i koncentrationer mellem 
1 og 7 µg/m3 ved både 1 time og efter 3 døgn.  

3.3.6.2 Miljøstyrelsesprojekt om emission af VOC fra PUR-skum 
I et kortlægningsprojekt fra Miljøstyrelsen om emission af VOC fra forbrugerprodukter af PUR-
skum (Poulsen et al., 2020) blev der identificeret en emission af D4 fra seks ud af de 20 pro-
dukter (en babymadras, to foldemadrasser og tre madrasser til voksne/større børn – to pro-
dukter købt i DK, to i EU og to udenfor EU) i en koncentration mellem 11 og 150 µg/m3. Der 
blev kun målt emission af D4 efter 1 time og ikke efter 3 døgn.  

3.3.6.3 Risikovurdering af D4 i forbrugerprodukter (Gentry el al., 2017) 
En række amerikanere har i 2017 (Gentry et al., 2017) foretaget en risikovurdering af D4 i for-
brugerprodukter. Her nævnes, at børn kan udsættes for D4 i følgende typer af produkter: 
• Kosmetiske produkter (er forbudt i EU i dag ifølge EU's kosmetikforordning (EU forordning

nr. 1223, 2009))
• Nogle forarbejdede fødevarer (er ikke tilladt i EU ifølge EU’s database over tilladte fødevare-

tilsætningsstoffer (se afsnit 3.2.5))
• Sutter (silikone) og sutteflasker
• Sugerør fremstillet af silikonepolymerer

De konkluderer i artiklen, at forbrugere ikke har nogen nævneværdig risiko for sundhedseffek-
ter ved udsættelse af D4 gennem fødevarer, forbrugerprodukter eller via miljøet, idet MoS 
(Margin of Safety) beregnes til over 1000.  

3.3.6.4 Tysk test af menstruationskopper (Öko-Test, 2020b) 
Det tyske forbrugermagasin Ökotest har for nylig identificeret D4 i en menstruationskop frem-
stillet af silikone. Der blev ikke identificeret D4 i andre af de 15 testede produkter (af andre ma-
terialer), (Öko-Test, 2020b).  

3.4 Opsummering af information om de udvalgte stoffer 
I dette afsnit opsummeres den information, der er modtaget fra brancheforeninger, via udtræk 
fra diverse databaser, samt den information, der er identificeret via søgning i diverse litteratur. 
Informationen er opsummeret i TABEL 14 til TABEL 19 nedenfor. Der er angivet en tabel for 
hvert stof (gruppe af stoffer).  
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TABEL 14. Oversigt over anvendelsen af bisphenoler 

Kosmetiske produkter Andre forbrugerprodukter Fødevarer/         fø-
devarekontakt-ma-
terialer 

Lægemidler/ 
kosttilskud 

Bisphenoler generelt 

Produkter (”Personal 
Care Products”), såsom 
ansigtsmasker, hånd-
desinfektionsmidler – 
men i små koncentratio-
ner (Lu et al., 2018) 

Plast: 
Bisphenoler anvendes som antioxidant i 
bl.a. PE, PP og PMP i en koncentration 
på 0,05-0,2 %. Anvendes i en koncen-
tration op til 2 % i f.eks. ABS, slagfast 
polystyren og syntetisk gummi. 
Bisphenoler anvendes som monomer 
(råvare) til produktion af epoxy-plast og 
polycarbonat-plast 
Produkter til babyer: 
Legetøj, suttekæder, barnevognskæder, 
suttelegetøj og gribelegetøj (Test.de, 
2017) 

Coating i metaldå-
ser til fødevarer 
(Plastindustrien, 
2020, Fødevaresty-
relsens undersøgel-
ser) 

Er ikke ob-
serveret an-
vendt i læge-
midler 

BPAF 

Hårprodukter (Helm et 
al., 2018) 
Tandpasta, make-up og 
bodyshampoo (Chem-
Trust, 2018) 
Produkter (”Personal 
Care Products”), såsom 
ansigtsmasker, hånd-
desinfektionsmidler – 
men i små koncentratio-
ner (Lu et al., 2018) 

Hygiejneprodukter til kvinder – men ses 
sjældent (Gao & Kannan, 2020) 

Produkter til børn: 
Penalhuse, dykkerbriller, solbriller (Nor-
wegian Environment Agency, 2017) 

Øvrige produkter: 
Plastikbeholder, iPhone-cover, forklæde, 
cykelhorn, pung, hårbørste, bold, lynlås 
pendant, seler på regnbukser (Norwe-
gian Environment Agency, 2016) 

Er ikke blev under-
søgt for denne i Fø-
devarestyrelsens 
undersøgelser af lak 
i metalemballager. 
Der er undersøgt for 
andre bisphenoler, 
men det er BPA, der 
identificeres. 

Er ikke ob-
serveret an-
vendt i læge-
midler 

BPA 

Produkter (”Personal 
Care Products”), såsom 
ansigtsmasker, hånd-
desinfektionsmidler – 
men i små koncentratio-
ner (Lu et al., 2018) 

Pudder (Gao & Kannan, 
2020) 

Plast: 
Anvendes som monomer i bisphenol-po-
lyestere, epoxyplast (DGEBA) op po-
lycarbonatplast, hvorved en rest-
mængde (ureageret) kan være til stede. 

Produkter: 
Hygiejneprodukter til kvinder: trusseind-
læg, tamponer og vådservietter (Gao & 
Kannan, 2020) 

Produkter til børn: Penalhuse, dykker-
briller, solbriller (Norwegian Environment 
Agency, 2017). Æske, forklæde, cykel-
klokke, vedhæng, penalhus, pung og 
lynlås (Norwegian Environment Agency, 
2016) 

Coating i metaldå-
ser til fødevarer (Fø-
devarestyrelsens 
undersøgelser) 

BPA er tilladt i plast 
som monomer 

Er ikke ob-
serveret an-
vendt i læge-
midler 

BPS 

Produkter (”Personal 
Care Products”), såsom 
ansigtsmasker, hånd-
desinfektionsmidler – 
men i små koncentratio-
ner (Lu et al., 2018) 

Kun identificeret få anvendelser til indu-
strielt brug 

Ikke identificeret i 
FKM (Fødevaresty-
relsens undersøgel-
ser), men er tilladt i 
FKM af plast 

Er ikke ob-
serveret an-
vendt i læge-
midler 
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TABEL 15. Oversigt over anvendelsen af 4-MBC 

Kosmetiske produkter Andre forbrugerprodukter Fødevarer/         
fødevarekontakt-
materialer 

Lægemidler/ 
kosttilskud 

Anvendes (tidligere) som UV-
filter i creme, læbestift, sol-
creme, sololier (ECHA, 
2020b) 
Max. tilladte konc. er 4 %. 
Anvendes ikke i produkter til 
børn under 12 år (Miljøstyrel-
sen, 2020b) 
Er ikke set i kosmetiske pro-
dukter i DK (Forbrugerrådet 
Tænk Kemi, 2020) 
Anvendes ikke ifølge bran-
chen 

Ingen identificerede anvendelser Er ikke tilladt i fø-
devarer 

Er ikke obser-
veret anvendt i 
lægemidler 

TABEL 16. Oversigt over anvendelsen af parabener 

Kosmetiske produkter Andre forbrugerprodukter Fødevarer/         
fødevarekontakt-
materialer 

Lægemidler/ 
kosttilskud 

Parabener generelt 

Anvendes i en lang række 
kosmetiske produkter (For-
brugerrådet Tænk Kemi, 
2020) 

Bodylotion (test.de, 2018), 
ansigtscremer (Ökotest.de, 
2014) 

- Anvendes i en 
lang række læge-
midler 

Butylparaben 

Max. tilladte konc. er 0,14 
%. Er forbudt i produkter til 
børn under tre år i DK. 

Anvendes i nogle produkter, 
men er ikke så udbredt som 
andre parabener. Anvendes 
i foundation/pudder, con-
cealers, ansigtscremer, hår-
plejeprodukter, mascara, 
m.m. (Forbrugerrådet Tænk
Kemi, 2020)

Solcreme (DTU, 2016) 

Ingen identificerede anvendelser Er ikke godkendt i 
plast til fødevare-
kontakt 

Er ikke godkendt 
som fødevaread-
ditiv 

Anvendes, men er 
ikke så udbredt 
som andre para-
bener. 
Lægemidler (Hes-
sel et al., 2019) 

Propylparaben 

Max. tilladte konc. er 0,14 
%. Er forbudt i produkter til 
børn under tre år i DK. 

Småbørnsartikler: 
Bideringe (Potouridis et al., 2019) 

Er godkendt som 
anvendelse som 
additiv i FKM af 
plast 

Anvendes i en 
lang række læge-
midler. 
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Er langt mere udbredt end 
butylparaben, men ikke lige 
så udbredt som methylpara-
ben. Anvendes i bodylotion, 
voks/hårspray, håndcreme, 
ansigtscreme, founda-
tion/pudder, mascara, sol-
cremer m.m. 

Ansigtscreme (Ökotest.de, 
2019) 

Er ikke godkendt 
som fødevaread-
ditiv 

TABEL 17. Oversigt over anvendelsen af BHA 

Kosmetiske produkter Andre forbrugerpro-
dukter 

Fødevarer/ FKM Lægemidler/ 
kosttilskud 

Begrænset til få produk-
ter, såsom kropsolier, 
pudder og hårprodukter 
(Larsen et al., 2017) 

I få produkter såsom 
pudder (Forbrugerrådet 
Tænk Kemi, 2020) 

Kan anvendes som ad-
ditiv i plastprodukter. 
Anvendelsen i plast ser 
dog ikke ud til at være 
specielt udbredt (BHT 
er langt mere udbredt). 

Tilladt som fødevaretilsætnings-
stof ifølge EU’s database over til-
ladte fødevaretilsætningsstoffer i 
en mængde på 200 mg/kg i: 
Dehydreret mælk 
Fedt og olie 
Nøddesmør 
Bearbejdede kartoffelprodukter 
(25 mg/kg) 
Morgenmadsprodukter 
Bagværk 
Bearbejdet kød 
Supper og bouillon 
Sovs 
Bearbejdede nødder 
Kartoffel-, korn-, mel- og stivel-
sesbaserede snacks 

Tyggegummi (Forbrugerrådet 
Tænk, 2015) 

Svinefedt, øl, dessertblandinger, 
kyllingebøffer (Saricoban & 
Yilmaz, 2014) 

Anvendes i læ-
gemidler, men 
er ikke så ud-
bredt som BHT. 

Vitaminpiller 
(Forbrugerrådet 
Tænk, 2016) 

TABEL 18. Oversigt over anvendelsen af BHT 

Kosmetiske pro-
dukter 

Andre forbrugerprodukter Fødevarer/FKM Lægemidler/ 
kosttilskud 

Solcreme, bodylo-
tion, deodoranter, 
læbepomade (Lar-
sen et al., 2017) 

I mange produkter, 
især deodoranter, 
bodylotion, founda-
tion, ansigtscreme, 

Plast: 
Anvendes som antioxidant primært i 
plastfilm, men er effektiv i mange for-
skellige plasttyper: ABS, EVA, PP, 
LDPE, HDPE, HIPS, polyamid, po-
lycarbonat og polyurethan 
Anbefales til brug i gummimaterialer 
(EPDM*, naturligt gummi, syntetisk 
gummi som polyisoprene, po-
lychloroprene). 

Tilladt som fødevaretil-
sætningsstof i en be-
stemt konc. i en række 
fødevarer. 
Fedt og olie 
(Wang & Kannan, 2019) 

Tyggegummi (Forbru-
gerrådet Tænk, 2015) 

Anvendes i en 
lang række læ-
gemidler. 

Vitaminpiller 
(Forbrugerrådet 
Tænk, 2016) 
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Kosmetiske pro-
dukter 

Andre forbrugerprodukter Fødevarer/FKM Lægemidler/ 
kosttilskud 

solcreme (Forbru-
gerrådet Tænk 
Kemi, 2020) 

Ser ud til at blive 
anvendt primært 
med duftende stof-
fer (parfume) (UL 
Prospector data-
base) 

Anvendes også anvendt i voks, insekt-
midler (insektgifte), syntetiske smøre-
midler og maling. 

Produkter: 
Waders, viskelæder, sportsbind, ma-
ske, bleer, balloner, handsker, papir-
lommetørklæder, autostol, puslepude, 
hygiejnebind, legetøj (MST-database) 
Bilplejemidler, voks og pudsemidler 
(ECHA, 2020b). 
Tandforseglingsmidler (Wang et al., 
2016) 
Babymadras og tumlemadras af PUR-
skum (Poulsen et al., 2020). Squishy 
legetøj (af PUR-skum) (Klinke et al., 
2018) 
Anvendes som antioxidant i lim, tryk-
farver, duftende stoffer og parfumer. 
Bilplejemidler (det danske produktregi-
ster) 
Maling (det danske produktregister) 
Rengøringsmidler (det danskeprodukt-
register) 
Spartelmasse (det danske produktregi-
ster) 

TABEL 19. Oversigt over anvendelsen af D4 

Kosmetiske produkter Andre forbrugerprodukter Fødevarer/         
FKM 

Lægemidler/ 
kosttilskud 

Er ikke tilladt at anvende i 
kosmetiske produkter per 
2020 (EU forordning nr. 
1223, 2009). 
Bodylotion, mavecreme 
(til gravide), solcreme (er 
tidligere observeret). 
I foundation, hårbalsam 
og andre hårprodukter før 
forbuddet trådte i kraft 
(Forbrugerrådet Tænk 
Kemi, 2020). 

Shampoo og balsam, bo-
dylotion, ansigtscreme og 
antirynkecreme (Öko-
test.de, 2020) 

Silikonepolymerer: 
D4 er monomer i produktion af en række 
silikonepolymerer. Der vil være små re-
ster af D4 tilbage efter produktion. 

Silikoneprodukter: 
FKM af silikone (bageforme, sugerør), 
sutter/sutteflasker af silikone 

Øvrige produkter: 
Begrænsning diskuteres for voks, pudse-
midler, vaske- og rengøringsmidler m.m. 
Vaske- og rengøringsmidler, voks og pud-
semidler, bilplejemidler, malinger (ECHA, 
2020b) 
Gummifigur, emission fra elsparepærer 
(MST-database) 
Madrasser, foldemadrasser og babyma-
drasser af PUR-skum (Poulsen et al., 
2020). Squisy legetøj (af PUR-skum) 
(Klinke et al., 2018) 
Anvendes i fugemasser og i nogle malin-
ger (det danske produktregister). 

Ikke tilladt i fø-
devarer 

Anvendes 
ikke i læge-
midler 
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Kosmetiske produkter Andre forbrugerprodukter Fødevarer/         
FKM 

Lægemidler/ 
kosttilskud 

Gulvoks/polish (det danske produktregi-
ster). 
Bilplejemidler (det danske produktregi-
ster) 
Rengøringsmidler (det danske produktre-
gister) 
Menstruationskop (Ökotest.de, 2020) 

3.5 Forslag til relevante forbrugerprodukter til analyse 
Baseret på kortlægningens resultater blev der udarbejdet nedenstående oversigt (se TABEL 
20) over forslag til relevante forbrugerprodukter, det ville være relevant at foretage screenings-
analyser for. Der er fokuseret på forbrugerprodukter og produkter til målgruppen (børn og gra-
vide), samt de produkter, hvor en evt. eksponering for de udvalgte stoffer forventes at være
størst.

TABEL 20. Forbrugerprodukter anvendt af målgruppen med størst eksponering 

Produkttype Relevante ud-
valgte stoffer 

Forventet 
eksponering 

Kommentar Prioriteres 

Sutter af PC 
(skjold på sutter) 

BPAF 
BPA 
Evt. BHT 

Lille 

Hudkontakt 

Primært ved hudkontakt med 
skjold. 
Lille mængde i plasten, uvist 
hvor meget, der migrerer ud af 
plasten. 

Ja 
Mangler vi-
den 

Sutter af silikone 
(delen i munden) 

D4 Mellem 

Oral 

Lang eksponeringstid, men for-
ventet lille indhold og mængde, 
der migrerer ud af produktet og 
direkte til munden. 

Ja 
Mangler vi-
den 

Mobilcovers af sili-
kone eller PC 

D4 
BPAF 
BPA 
Evt. BHT 

Lille 

Hudkontakt 

Lang eksponeringstid, men for-
ventet lille indhold og mængde, 
der migrerer ud af produktet. 

Ja 
Mangler vi-
den 

Andre produkter af 
silikone eller PC 

D4 
BPAF 
Evt. BHT 

Lille 

Hudkontakt? 

Lille mængde i produkterne, og 
lille mængde, der migrerer ud af 
produktet. 

Måske 

Legetøj (kemisk), 
såsom: 
Slim 
Modellervoks 
Fingermaling 
Sæbeboblevæske 

Butylparaben 
Propylparaben 

Mellem 

Hudkontakt 
(leave-on?) 

Lille mængde i produkterne, 
men direkte hudkontakt under 
leg. 
Andre konserveringsmidler an-
vendes også, usikkert hvor ud-
bredt disse konserveringsmidler 
er. 

Ja 
Begrænset 
viden 

Squishy legetøj BHT Lille 

Hudkontakt 

Lille mængde i produkterne, lille 
mængde der migrerer ud af pro-
dukterne. 

Nej 
Er få data i 
squishy pro-
jektet 

Kosmetiske pro-
dukter, f.eks.: 
Deodoranter 
Ansigtscreme 

BHT 
Butylparaben 
(4-MBC) 

Stor 

Hudkontakt 
(leave-on) 

Lille mængde i produkterne, 
men påføres direkte på huden. 
Fokus på produkter til babyer 
og gravide, samt leave-on pro-
dukter. 

Måske 
Viden findes 
for DK (og 
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Produkttype Relevante ud-
valgte stoffer 

Forventet 
eksponering 

Kommentar Prioriteres 

Foundation 
Pudder 
Bodylotion 
Håndcreme 
Solcreme  
Kropsolie 
Babyparfume 

Indhold står på produkter i EU. 
BHT og butylparaben i kosmetik 
er tidligere vurderet. 
4-MBC anvendes ikke i DK, EU,
USA og Japan, men der mang-
ler viden om non-EU-produkter
fra f.eks. Kina.

EU) produk-
ter, men 
ikke non-EU 

Emballager til kos-
metiske produkter 
Metalbeholdere, 
f.eks. tandpastatu-
ber, make-up

BPAF 
BPA 

Lille 

Hudkontakt 

Lille mængde i emballage og 
lille mængde, der migrerer ud i 
det kosmetiske produkt, som 
smøres på huden 

Måske 
Viden er be-
grænset 

Vådservietter BPAF Lille 

Hudkontakt 
(leave-on) 

Leave-on produkt. 
Meget lille mængde, som må-
ske migrerer fra plastemballa-
gen over i vådservietten? 
Kun data fra ny undersøgelse i 
USA. 

Måske 
Begrænset 
viden 

Lynlås strop af 
plast i jakker 

BHT 
Evt. D4 
Evt. BPAF 
Evt. BPA 

Lille 

Oral 

Lille mængde i produkterne, og 
lille mængde, der migrerer ud af 
produkterne. 
Kun eksponering, når børn sut-
ter på stropperne, når de har 
jakken på. 

Måske 

Puslepude BHT Lille 

Hudkontakt 

Lille mængde i produkterne, lille 
mængde, der migrerer ud af 
produkterne. 

Måske 

Bideringe Butylparaben 
Propylparaben 
Evt. D4 (for siliko-
nebideringe) 
Evt. BHT (for bide-
ringe i plast) 

Mellem 

Oral 

Lille mængde i produkterne, lille 
mængde der migrerer ud af pro-
dukterne. Mængde der migrerer 
indtages direkte. 
Kun propylparaben (og methyl- 
og ethylparaben) undersøgt. In-
gen viden om anvendelse af 
butylparaben. 

Ja 
Viden 
mangler 

Baderinge 
Badevinger 

Evt. BPAF 
Evt. BPA 

Lille 

Hudkontakt 
(fortyndes 
med vand) 

I Norsk undersøgelser er der 
set BPA i produkter af blød 
plast. 
Men lille indhold, lille mængde, 
der migrerer ud af produkterne 
og fortyndes i vand. 

Nej 
Mangler vi-
den 

Børnesokker og 
andre tekstiler 

Propylparaben 
BPA 
BPAF 

Lille 

Hudkontakt 

Indhold af BPAF fremgår ikke af 
Freire et al. (2019), men mæng-
den af paraben og BPA er ge-
nerelt meget lille. 
Lille indhold og lille mængde, 
der migrerer ud af produkterne. 
Længerevarende eksponering. 
Små børn sutter på tekstiler. 

Ja 
Begrænset 
viden 
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4. Prioritering af stoffer og
produkttyper

Kapitel 3 ”Kortlægning ” har givet input til en lang række af produkter, der muligvis kan inde-
holde de udvalgte stoffer (se TABEL 20 ovenfor). I dette kapitel foretages en prioritering af 
både produkttyper, men også af de udvalgte stoffer, da det ikke er muligt at undersøge for alt i 
de efterfølgende screeningsanalyser.  

Med baggrund i den valgte prioritering af stoffer og produkttyper blev der foretaget en udvæl-
gelse af produkter, der blev indkøbt til screeningsanalyserne. Både prioritering af stoffer og 
produkttyper er nærmere beskrevet i dette kapitel. De udvalgte stoffer (dvs. Miljøstyrelsens 
indledende liste over hormonforstyrrende stoffer eller stoffer som mistænkes for at være hor-
monforstyrrende, der var udvalgt som fokus i dette projekt) prioriteres derfor yderligere ud fra 
kortlægningens resultater og mulighederne for kemiske analyser (se evt. Bilag 4 omkring dis-
kussion af mulige analysemetoder). Den endelige liste over stoffer, der foretages screenings-
analyser for i dette projekt, er de såkaldte ”prioriterede stoffer”. 

4.1 Bevæggrunde for prioritering af stoffer og produkttyper 
De udvalgte stoffer og produkttyper blev prioriteret ved hjælp af følgende aspekter: 
• Der blev udelukkende fokuseret på forbrugerprodukter
• Der blev fokuseret på produkter til børn og gravide
• Der blev fokuseret på produkter med stor eksponering – både med hensyn til eksponerings-

tid, men også forventet indhold i produkterne eller akkumuleret eksponering fra forskellige
forbrugerprodukter eller akkumuleret eksponering fra forskellige hormonforstyrrende stoffer
med samme endpoint/kritiske effekt

• Der blev primært fokuseret på stoffer, der anses for at være hormonforstyrrende, dvs. klar
evidens for hormonforstyrrende stoffer

I dette projekt blev der udelukkende fokuseret på forbrugerprodukter, da lægemidler og medi-
cinsk udstyr hører til Lægemiddelstyrelsens område, og fødevarer og FKM hører til Fødevare-
styrelsens område og blev derfor ikke undersøgt nærmere i et projekt under Miljøstyrelsen. 
Som nævnt i indledningen er særligt børn og gravide følsomme overfor hormonforstyrrende 
stoffer, hvorfor der blev fokuseret på produkter, som denne målgruppe anvender. Herudover 
var der fokus på stoffer og produkter, hvor der forventes den største akkumulerede ekspone-
ring. Dvs. produkter, der anvendes dagligt af målgruppen (f.eks. kosmetiske produkter, bleer 
og sutter), blev prioriteret højere end produkter, der kun anvendes en gang imellem (f.eks. ren-
gøringsmidler). Stoffer, der indgår i mange forskellige forbrugerprodukter, er ligeledes interes-
sante, idet den akkumulerede eksponering kan være høj selvom den enkeltvise eksponering 
fra ét produkt ikke nødvendigvis er problematisk. Endelig er der nogle af de udvalgte stoffer, 
hvor der er stærkere beviser for hormonforstyrrende effekter end andre. Desuden blev stoffer 
med samme effekt på samme målorgan prioriteret.  

4.2 De prioriterede stoffer og produkttyper til screeningen 
Dette projekt er et screeningsprojekt, og formålet har været at opnå så stor en viden som mu-
ligt om forekomsten af udvalgte hormonforstyrrende eller mistænkte hormonforstyrrende stof-
fer. Det er dog ikke muligt indenfor projektets rammer at foretage screeningsanalyser af alle 
de ovennævnte stoffer for alle de ovennævnte forbrugerprodukter. Af denne årsag blev det 
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derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen besluttet at fokusere på nedenstående af de udvalgte 
stoffer. De nedenstående stoffer er således de stoffer, der prioriteres til screeningsanalyserne 
og benævnes derfor ”de prioriterede stoffer”: 
• BHT, da stoffet anvendes i mange forskellige forbrugerprodukter.
• BHA har samme anvendelse som BHT, men der forventes ikke den store anvendelse af

stoffet i forhold til BHT, og dette ønskes be- eller afkræftet ved screeningsanalyser.
• D4, da stoffet som BHT ser ud til at have en bred anvendelse.
• Butylparaben og propylparaben, da der er begrænset viden om deres anvendelse i nogle

produkttyper (kemisk legetøj), og da der er nyere viden om deres forekomst i forbrugerpro-
dukter til børn og gravide, som anvendes hver dag (bl.a. tekstiler).

• BPA, da der er nyere viden om stoffets forekomst i forbrugerprodukter til børn og gravide,
som anvendes hver dag (tekstiler).

Med baggrund i ovenstående og TABEL 20 fra forrige kapitel, der viser forbrugerprodukter an-
vendt af målgruppen med størst forventet eksponering – samt valg af de prioriterede stoffer 
blev det i samarbejde med Miljøstyrelsen besluttet at fokusere på følgende forbrugerprodukter 
ved screeningsanalyserne. De prioriterede stoffer, der analyseres for ved screeningsanaly-
serne, er angivet i parentes: 
• Mobilcovers af plast (BHT og BHA)
• Plastlegetøj med fokus på rangler, bideringe eller legetøj til helt små børn, dvs. produkter,

der må forventes at blive puttet i munden (BHT og BHA)
• Bideringe/bidedyr af silikone (D4, BHT og BHA)
• IPad- og tabletcovers af silikone (D4, BHT og BHA)
• Narresutter med nippel af silikone og/eller skjold af plast (D4, BHT og BHA)
• Fingermaling (butylparaben og propylparaben)
• Sæbeboblevæske (butylparaben og propylparaben)
• Sokker til både børn og voksne af bomuld (butylparaben, propylparaben og BPA)
• Underbukser eller særlige graviditetsunderbukser af bomuld (butylparaben, propylparaben

og BPA)

Ovenstående produkter blev udvalgt, da det alle er forbrugerprodukter, som har en daglig eller 
hyppig anvendelse, hvor der er tæt hudkontakt, eller hvor der er tale om produkter, som kom-
mes i munden (produkter til børn). Her er både fingermaling og sæbeboblevæsker produkter, 
der ikke nødvendigvis anvendes på daglig basis, men det er et område, hvor der mangler vi-
den om anvendelsen af de prioriterede konserveringsmidler. Tekstilprodukterne (sokker og un-
derbukser) blev udvalgt primært, fordi helt nye undersøgelser viser et indhold af parabener og 
BPA i bomuldsprodukter, men der er begrænset viden om udbredelsen.  

Alt i alt er der tale om fire forskellige materialer, som blev udvalgt til analyse: 
1. Produkter af silikone (narresutter, iPad- og tabletcovers, bideringe, rangler/legetøj)
2. Produkter af plast (mobilcovers, rangler, bideringe, andet legetøj)
3. Kemiske blandinger (sæbeboblevæske og fingermaling)
4. Tekstiler (sokker og underbukser/gravidunderbukser af bomuld)

4.3 Beskrivelse af fremgangsmåde for udvælgelse og indkøb 
af produkter 

Der blev foretaget en søgning efter eksempler på forbrugerprodukter i de fire ovennævnte ka-
tegorier (produkter af hhv. silikone, plast og tekstiler, samt kemiske blandinger). På baggrund 
af denne søgning blev der oprettet et dokument bestående af mere end 170 forskellige forbru-
gerprodukter. Der var nogle udfordringer ved udvælgelsen af eksemplerne på forbrugerpro-
dukterne, bl.a.: 
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• Det var ikke i alle tilfælde muligt at se informationer om materialet for produkterne på hjem-
mesiderne. Der blev derfor primært udvalgt eksempler, hvor angivelsen af materialet var til-
gængelig.

• Tilsvarende for de kemiske blandinger var der kun få produkter, hvor det rent faktisk fremgik
af hjemmesiden, om produktet indeholder parabener. Når sådanne oplysninger fremgik af
hjemmesiden, var det typisk oplysninger, såsom ”indeholder ikke parabener” eller angivelse
af de specifikke anvendte konserveringsmidler (f.eks. methylparaben og phenoxyethanol).
Brug af butylparaben og propylparaben blev ikke identificeret via nogen hjemmesider. Pro-
dukter, hvor denne type af oplysninger fremgik af hjemmesider, blev bevidst ikke udvalgt,
men for nogle produkter var der oplysninger om indhold af konserveringsmidlerne på embal-
lagen, da de var bestilt hjem (selvom oplysningerne ikke fremgik af hjemmesiden). Det blev
besluttet, at disse produkter blev analyseret alligevel.

• Det var ikke i alle tilfælde muligt at se oplysninger om producent eller land, hvori produktet
er produceret.

• Vi havde en tidsplan med ca. 40 dage fra bestilling, til de første analyser skulle igangsættes.
Der blev derfor bevidst fravalgt indkøb af produkter med angivelse af en længere leverings-
tid end dette. Det var dog ikke på alle hjemmesider, hvor leveringstiden fremgik.

Produkterne blev udvalgt til indkøb, så de dækkede: 
• Indkøb fra Danmark (DK), ikke-EU-lande (N-EU) og andre EU-lande end Danmark (EU)
• Forskellige typer af produkter indenfor de relevante kategorier
• Produkter i forskellige prisniveauer
• Produkter fra forskellige producenter

Med baggrund i denne liste over eksempler på forbrugerprodukter (af hhv. plast, silikone, teks-
til og kemiske blandinger) blev der i samarbejde med Miljøstyrelsen udvalgt i alt 85 produkter, 
der blev bestilt/indkøbt til i alt 78 planlagte analyser. De planlagte analyser er præsenteret ne-
denfor i TABEL 21 sammenholdt med de reelle antal analyser, der endte med at blive udført. 
Der blev bevidst indkøbt ekstra produkter, hvis der skulle være produkter, som ikke nåede 
frem til tiden (før igangsættelse af screeningsanalyserne).  

TABEL 21. Antallet af planlagte og reelle udførte analyser for de fire forskellige typer af mate-
rialer 

Materialetype Indkøbt fra/i Antal planlagte 
analyser 

Antal reelt udførte 
analyser 

Antal i alt 

Plastprodukter DK 
EU 
N-EU

6 
6 
6 

6 
6 
6 

18 

Silikoneprodukter DK 
EU 
N-EU

6 
6 
6 

6 
7 
5 

18 

Tekstilprodukter DK 
EU 
N-EU

7 
7 
7 

7 
7 
7 

21 

Kemiske blandinger DK 
EU 
N-EU

7 
7 
7 

9 
7 
5 

21 

I alt 78 78 78 
DK = produkter indkøbt i Danmark eller fra virksomheder med dansk CVR-nummer 
EU = produkter indkøbt fra hjemmesider i EU, men ikke fra Danmark 
N-EU = produkter indkøbt fra hjemmesider udenfor EU
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Langt de fleste produkter blev indkøbt via internettet, da denne fase af projektet foregik midt i 
Corona-udbruddet i Danmark (maj 2020). Kun seks produkter blev købt i fysiske butikker i 
Danmark. På trods af, at de første produkter blev bestilt 48 dage før, de sidste produkter blev 
sendt til analyse, var der stadig produkter, der ikke nåede frem inden datoen for igangsættelse 
af analyserne. Dette skyldes generelt lang leveringstid fra hjemmesider såsom wish.com, 
amazon.com, ebay.com og aliexpress.com, men kan også skyldes, at der var ekstra leverings-
tid pga. den igangværende Corona-pandemi. Der er derfor nogle produktkategorier, for hvilke 
det ikke lykkedes at få nok produkter hjem fra ikke-EU-lande (N-EU) til at opnå en ligelig forde-
ling mellem produkter fra DK, EU og N-EU. I disse tilfælde er der primært indkøbt ekstra dan-
ske produkter, eller hvor det har været muligt, er nogle produkter, der indeholder f.eks. både 
plast og silikone blevet undersøgt både i kategorien plastprodukter og i kategorien silikonepro-
dukter. Tilsvarende er et enkelt sæbebobleprodukt indeholdende legetøj til at puste sæbebob-
ler med også blevet valgt som plastprodukt til analyse. I alt 73 produkter nåede frem og blev 
udvalgt til analyse, dvs. i alt fem produkter er analyseret i to af de ovennævnte fire kategorier.  
 
 
4.4 Samlet oversigt over de udvalgte produkter til analyse 
Bilag 5 indeholder en oversigt over de i alt 73 forbrugerprodukter, der blev udvalgt til i alt 78 
materialeanalyser (screeningsanalyser). Det skal bemærkes, at produkterne er navngivet 
(”Lab nr.”) efter, hvor de er købt henne, hvilket ikke er ensbetydende med, at de er produceret 
samme sted. Dvs.  
• 27 ”DK”-produkter er købt via danske hjemmesider (med dansk CVR-nummer) eller er købt i 

danske butikker i Københavnsområdet (kun for seks produkter) 
• 25 ”EU”-produkter er købt fra EU-lande (ekskl. Danmark), dvs. f.eks. på Amazon.de, men 

også direkte fra tyske, svenske hjemmesider, samt enkelte hjemmesider fra andre EU-
lande, hvor der var mulighed for at få sendt produkterne til Danmark 

• 21 ”N-EU”-produkter er købt fra ikke-EU-lande, dvs. typisk på Amazon.com, Wish.com, 
eBay.com eller Aliexpress.com 

 
Der forekommer enkelte ”huller” i rækkefølgen af mærkningen (for især N-EU-produkterne), 
hvilket skyldes, at disse produkter er fjernet efter mærkning/navngivning af produkterne, eller 
det skyldes, at produkterne ikke nåede at komme hjem inden igangsættelse af analyserne. 
 
TABEL 22 nedenfor indeholder en oversigt over, hvilke typer af produkter der er indkøbt til 
screeningsanalyserne.  
 

TABEL 22. Oversigt over fordeling af typer af analyserede forbrugerprodukter fordelt på de 
forskellige kategorier. Antallet i parentes er antallet af produkter af denne type, der analyseres. 

Hovedkategori Antal fra DK Antal fra EU* Antal fra N-EU Målgruppe 

Silikoneprodukter Bideringe/bidedyr (2) 
IPad-/tabletcover (2) 
Narresutter (2) 

Bideringe/bidedyr (2) 
IPad-/tabletcover (1) 
Narresutter (2) 
Legetøj (2) 

Bideringe/bidedyr (2) 
IPad-/tabletcover (2) 
Narresutter (1) 

Børn 
Børn/gravide 
Børn 
Børn 

Plastprodukter Mobilcover (2) 
Narresutter (1) 
Plastlegetøj (3) 

Mobilcover (3) 
Narresutter (1) 
Plastlegetøj (2) 

Mobilcover (1) 
Narresutter (1) 
Plastlegetøj (4) 

Gravide 
Børn 
Børn 

Kemiske blandin-
ger 

Sæbeboblevæske (5) 
Fingermaling (4) 

Sæbeboblevæske 
(3) 
Fingermaling (4) 

Sæbeboblevæske (3) 
Fingermaling (2) 

Børn 
Børn 

Tekstilprodukter Underbukser (2) 
Voksensokker (2) 
Børnesokker (3) 

Underbukser (2) 
Voksensokker (2) 
Børnesokker (3) 

Underbukser (2) 
Voksensokker (2) 
Børnesokker (3) 

Gravide 
Gravide 
Børn 
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I alt** fordelt på 
målgruppen 

Børn (22) 
Gravide (8) 

Børn (20) 
Gravide (8) 

Børn (18) 
Gravide (7) 

Børn (60) 
Gravide (23) 

* EU betyder EU bortset fra Danmark 
** Her er produkter til både børn og gravide talt med begge steder 
 
Samlet set betyder det, at der i dette projekt er analyseret 55 forbrugerprodukter til børn (plus 
fem produkter, der analyseres som både plast- og silikoneprodukt), samt 23 forbrugerproduk-
ter til gravide (gravidunderbukser, voksensokker, mobilcovers samt iPad- og tabletcovers). 
Produkterne til børn, der analyseres, er plastlegetøj (primært rangler), narresutter, iPad- og 
tabletcovers, bideringe/bidedyr, fingermaling, sæbeboblevæske og børnesokker. I denne sam-
mentælling er de fem iPad- og tabletcovers talt med begge steder som et produkt, der er til 
både børn og gravide. Mobilcovers er derimod udelukkende talt med som et produkt til gra-
vide.  
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5. Lovgivningskrav 

I dette kapitel beskrives kort, hvilke lovgivningskrav der eksisterer for de prioriterede stoffer 
(BHA, BHT, D4, butyl- og propylparaben, samt BPA) i de udvalgte produkttyper.  
 
Lovgivningskrav for kosmetiske produkter er også medtaget i dette afsnit, idet dataudtrækket 
fra Forbrugerrådet Tænk giver et rigtig godt overblik over anvendelsen af de prioriterede stof-
fer på markedet i Danmark. Lovgivningskravene er illustreret i TABEL 23 nedenfor og er uddy-
bet i teksten under tabellen i de tilfælde, hvor der er gældende lovgivning eller evt. lovgivning 
på vej.  
 
Overordnet fremgår det af TABEL 23, at det lige med undtagelse af kosmetiske produkter er 
meget begrænset, hvilke regler der forekommer for de prioriterede stoffer i de udvalgte pro-
dukttyper. Der er tale om et krav i legetøjsstandarden EN 71-7 for parabenerne, men krav i 
standarder skal ikke opfattes som lovgivningsmæssige krav (se afsnit 5.2.3 ”Butylparaben og 
propylparaben”). For de andre produkttyper vil det således være en kemisk sikkerhedsvurde-
ring af produktet, som er afgørende. Dette er dog ikke indenfor nærværende projekts rammer.   
 

TABEL 23. Oversigt over lovgivningskrav for de prioriterede stoffer for de udvalgte produktty-
per, samt kosmetiske produkter. Felter med grøn baggrund er de produkttyper, der er under-
søgt for de listede stoffer i dette projekt.  

Stof 
Produkttype 

BHA / BHT D4* Butylparaben/ 
propylparaben 

BPA 

Bidering/bidedyr Ingen regler Ingen regler Ingen regler Legetøj:  
SML*** = 0,04 mg/l 

Plastlegetøj Ingen regler Ingen regler Ingen regler Legetøj:  
SML*** = 0,04 mg/l 

Narresutter Ingen regler Ingen regler  Ingen regler Ingen regler 

Mobilcover Ingen regler Ingen regler Ingen regler Ingen regler 

IPad- og tabletcover Ingen regler Ingen regler Ingen regler Ingen regler 

Fingermaling Ingen regler Ingen regler 0,14 %** Legetøj:  
SML*** = 0,04 mg/l 

Sæbeboblevæske Ingen regler Ingen regler Ingen regler Legetøj:  
SML*** = 0,04 mg/l 

Tekstiler Ingen regler Ingen regler Ingen regler Ingen regler 

Kosmetiske produkter Ingen regler Må ikke anvendes EU: Max 0,14 %, 
må ikke anvendes i 
leave-on produkter 
til bleområdet 
DK: Må ikke an-
vendes i produkter 
til børn under tre år 

Må ikke anvendes 

* For D4 gælder, at der foreligger et restriktionsforslag, som dog endnu ikke er behandlet af kommissionen 
(se nærmere under afsnit 5.2.2 om D4) 
** Krav ifølge standard EN 71-7, som ikke skal opfattes som et lovgivningskrav 
*** SML står for Specific Migration Limit 
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5.1 Lovgivning generelt 
Den danske lov om produkter og markedsovervågning (LOV nr. 799, 2020) gennemfører dele 
af EU-direktiv nr. 95/2001 om produktsikkerhed i almindelighed. Ifølge lov om produkter og 
markedsovervågning er det udelukkende tilladt at gøre produkter tilgængelige på det indre 
marked, der opfylder reglerne i loven og ikke indebærer en risiko. Produktets sammensætning 
og dermed indhold af kemiske stoffer spiller også ind i forhold til en vurdering af, om et produkt 
indebærer en risiko. Hvis der foretages en risikovurdering af et indholdsstof i et produkt, der 
viser en risiko for forbrugeren ved anvendelse, betyder det således, at produktet er ulovligt at 
markedsføre ifølge lov om produkter og markedsovervågning.  
 
Lov om produkter og markedsovervågning gælder ikke for de sikkerhedsaspekter, hvor der 
ved anden specifik lovgivning allerede er fastsat bestemmelser vedrørende sikkerhed. 
 
 
5.2 Lovgivning for de enkelte stoffer 
Nedenfor er der uddybet, hvilken lovgivning der er gældende eller på vej for de enkelte stoffer.  
 
5.2.1 BHA og BHT 
For BHA og BHT gælder, at der ikke er fastsat regler om deres indhold i produkter af plast (el-
ler silikone).  
 
Områder, hvor BHA og BHT er reguleret, som dog ikke har relevans for de analyserede pro-
dukter i dette projekt, er: 
• Ifølge EU’s forordning om fødevarekontaktmaterialer af plast (EU forordning nr. 10, 2011) er 

BHA og BHT tilladt som additiv eller hjælpestof ved produktionen, og der er fastsat en speci-
fik grænse for migration af stofferne (se Bilag 2) 

• Ifølge EU’s database over tilladte fødevaretilsætningsstoffer er BHA og BHT tilladt at an-
vende som tilsætningsstof til fødevarer i visse fødevarer (se Bilag 3) 

 
5.2.2 D4 
For D4 gælder, at der i marts 2019 blev fremsat et begrænsningsforslag for siloxanerne D4, 
D5 og D6. I december 2019 blev forslaget sendt i høring (ECHA, 2019c). Der foreligger en vur-
dering fra ekspertkomiteerne RAC og SEAC om restriktionsforslaget (ECHA, 2020d; ECHA, 
2020e). Forslaget går på en ret bred restriktion af anvendelsen af D4 (samt D5 og D6) i for-
skellige produkter både til forbrugere, men også til professionelle sammenhænge. Restrikti-
onsforslaget er dog endnu ikke behandlet af kommissionen, men forventes at blive vedtaget i 
2020 eller primo 2021. 
 
Områder, hvor D4 er reguleret, som dog ikke har relevans for de analyserede produkter i dette 
projekt, er: 
• Ifølge Annex II af EU’s kosmetikforordning (EU forordning nr. 1223/2009) er D4 forbudt at 

anvende i kosmetiske produkter 
 
5.2.3 Butylparaben og propylparaben 
For legetøj er der generelt ingen regler om indhold af parabener, bortset fra fingermaling, hvor 
der ifølge standard EN 71-7 om fingermaling er angivet, at en koncentration af butylparaben 
eller propylparaben er tilladt i en koncentration på maksimalt 0,14 %. Den samlede koncentra-
tion af parabener må maksimalt ikke overstige 0,8 %.  
 
Krav i standarder er imidlertid ikke en del af lovgivningen og skal derfor ikke opfattes som lov-
givningsmæssige krav til fingermaling, men kan anvendes med henblik på formodning om 
overholdelse af direktivet, hvis der er tale om harmoniserede standarder, der er refereret i EU-
tidende, som f.eks. EN 71-7. 
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Områder, hvor butyl- og propylparaben er reguleret, som dog ikke har relevans for de analyse-
rede produkter i dette projekt, er: 
• Ifølge EU’s forordning om fødevarekontaktmaterialer af plast er propylparaben tilladt som 

additiv eller hjælpestof ved produktionen (se Bilag 2) 
• Ifølge EU’s kosmetikforordning (EU forordning nr. 1223/2009) må både butyl- og propylpara-

ben kun anvendes i en koncentration på maksimalt 0,14 % og må ikke anvendes i leave-on 
produkter med formål at blive anvendt i bleområdet til børn under 3 år. Den maksimale til-
ladte samlede koncentration af alle parabener er 0,8 %. 

• I Danmark er brugen af butylparaben, propylparaben og to andre parabener i kosmetiske 
produkter beregnet til børn under 3 år ikke kun begrænset, men helt forbudt via bekendtgø-
relsen om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter 
til børn under 3 år (BEK nr. 1217, 2013) 

 
5.2.4 BPA 
For legetøj (dvs. bideringe/bidedyr, plastlegetøj, fingermaling og sæbeboblevæske) gælder, at 
BPA er begrænset i legetøj, der er beregnet til anvendelse af børn under 3 år eller i andet le-
getøj, der er beregnet til at blive puttet i munden (ifølge bilag II, tillæg C i Legetøjsbekendtgø-
relsen (BEK 309, 2017)). BPA er begrænset via en migrationsværdi på 0,04 mg/liter i overens-
stemmelse med metoderne fastsat i EN 71-10 og EN 71-11 om organiske kemiske stoffer 
 
Områder, hvor BPA er reguleret, som dog ikke har relevans for de undersøgte produkter i 
dette projekt, er: 
• Ifølge Annex II af EU’s kosmetikforordning (EU forordning nr. 1223/2009) er BPA forbudt at 

anvende i kosmetiske produkter 
• Ifølge EU’s forordning omkring fødevarekontaktmaterialer af plast er BPA tilladt som mono-

mer, men der er fastsat en specifik migrationsgrænseværdi (se Bilag 2)  
• Ifølge REACH Annex XVII må BPA ikke anvendes i termopapir i koncentrationer, der over-

stiger 0,02 % 
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6. Screeningsanalyser 

I dette kapitel beskrives de screeningsanalyser, der blev foretaget i projektet baseret på priori-
tering af både stoffer og produkttyper, som beskrevet i kapitel 4 ”Prioritering af stoffer og pro-
dukttyper”.   
 
 
6.1 Planlagte screeningsanalyser 
Som beskrevet i kapitel 4 ”Prioritering af stoffer og produkttyper” blev det besluttet at foretage 
følgende screeningsanalyser:   
• 18 silikoneprodukter analyseres for indhold af D4, BHA og BHT 
• 18 plastprodukter analyseres for indhold af D4, BHA og BHT 
• 21 kemiske blandinger analyseres for indhold af butylparaben og propylparaben 
• 21 tekstilprodukter analyseres for indhold af BPA, butylparaben og propylparaben 
 
Fordelingen af produkter på de forskellige produktgrupper (DK, EU og N-EU) samt de forskel-
lige produkttyper (f.eks. bideringe, iPad- og tabletcover, narresutter) er nærmere beskrevet i 
kapitel 4.   
 
Screeningsanalyserne er generelt udført som enkeltbestemmelser og som en screening, dvs. 
der ikke er angivet en værdi for indholdet, men om der er observeret et indhold over eller un-
der detektionsgrænsen. Det skal bemærkes, at analyserne for tekstilprodukterne er udført som 
kvantitative bestemmelser (dobbeltbestemmelser), da indholdet her var forventet at være lavt 
baseret på beskrivelserne i litteraturen (se kapitel 3.3 ”Litteratursøgning/internet søgning”). For 
de andre typer af analyser var formålet imidlertid kun at foretage screeningsanalyser. De kvan-
titative analyseresultater for tekstilprodukterne er gengivet i Bilag 6 ”Kvantitative analyser af 
tekstiler”, hvorimod der i dette kapitel blot er angivet, om stofferne er identificeret eller ej på 
lige fod med de andre screeningsanalyser, der er udført.  
 
 
6.2 Analysemetoder anvendt 
De forskellige analysemetoder til de forskellige screeningsanalyser (for tekstiler kvantitativ 
analyse) er angivet nærmere nedenfor.  
 
6.2.1 Analyse for D4, BHA og BHT i plast og silikone 
Screeningsanalyserne for D4, BHA og BHT i både plast og silikone blev foretaget af Teknolo-
gisk Institut.  
 
Prøverne er screenet for indholdsstofferne D4, BHA og BHT efter Teknologisk Instituts me-
tode: OA 562: Bestemmelse af udvalgte siloxaner og andre organiske komponenter ved GC-
MS. 
 
Prøveforberedelse 
Prøver af silikone er neddelt og ekstraheret i forholdet 1 g til 10 mL dichlormethan tilsat intern 
standard.  
Prøver af plast er neddelt og ekstraheret forholdet 1 g til 10 mL dichlormethan tilsat intern 
standard.  
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Analyseteknik 
Ekstrakter er analyseret ved gaskromatografi koblet med masseselektiv detektion GC-MS (i 
scan-mode). Identifikation af de målte komponenter er bekræftet ved sammenligning af MS-
spektre for referencestandarder. Kalibrering er foretaget med referencestandarder af de tre 
indholdsstoffer i måleområdet 0,5 µg/mL til 8 µg/mL svarende til mellem ca. 5 og 80 ppm 
(µg/g) i prøven. 
 
Detektionsgrænser  
D4: 5 ppm (µg/g) 
BHA: 10 ppm (µg/g) 
BHT: 10 ppm (µg/g) 
 
6.2.2 Analyse for butyl- og propylparaben samt BPA i tekstiler 
Analyserne for butyl- og propylparaben, samt BPA i tekstiler blev foretaget af Medico Kemiske 
Laboratorium ApS.  
 
Prøveforberedelse 
0,5 gram prøve tilsættes 1,5 mL acetone og 6 mL dichlomethan, samt isotopmærkede stan-
darder (D-16 BPA, C13-PP og C13-BP). Prøven ekstraheres 20 min. i ultralyd. Efter ekstrak-
tion filtreres og inddampes prøven til tørhed.  
 
Analyseteknik 
Den inddampede prøve genopløses i 500 μL methanol og analyseres efterfølgende vha. LC-
ESI-MS (Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 RSLC med ISQ EC Massespektrome-
ter), i negative mode. De enkelte stoffer identificeres og kvantificeres ud fra deres molekylær 
ion (BPA = 227 m/z, butylparaben = 193 m/z, propylparaben =179 m/z).  
Indholdet kvantificeres ud fra de certificerede standarder. De isotopmærkede standarder an-
vendes til at korrigere for tab under prøveforberedelse og analyse. For minimum hver 10. 
prøve analyseres en kontrolopløsning på LC-MS’en. Der blev udført ægte dobbeltbestemmel-
ser på prøverne.  
 
Detektionsgrænser 
BPA: 5 ng/g  
Butylparaben: 0,5 ng/g  
Propylparaben: 0,5 ng/g 
 
6.2.3 Analyse for butyl- og propylparaben i kemiske blandinger 
Screeningsanalyserne for butyl- og propylparaben i kemiske blandinger blev foretaget af 
FORCE Technology. Der er fokuseret på identifikation af butyl- og propylparaben, men i til-
fælde, hvor andre parabener (methyl- og ethylparaben) eller andre konserveringsmidler blev 
identificeret ved samme metode, er dette også angivet.  
 
Prøveforberedelse 
Ca. 0,1 g prøve blev afvejet og blandet med vandfri natriumsulfat og Florisil indtil homogent. 
En pasteur pipette af glas blev fyldt med lidt glasuld i bunden, lidt Florisil, og til sidst blev prø-
veblandingen fyldt i. Der blev elueret med ethylacetat, og væsken blev opsamlet i en 1 ml må-
lekolbe, som til sidst blev fyldt op med ethylacetat til et volumen på 1,00 ml.  
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Analyseteknik 
Eluaterne blev analyseret på GC-MS (gaskromatografi med en massespektrometrisk detek-
tor). Der blev foretaget enkeltbestemmelser af prøver, blind samt standardaddition til udvalgte 
prøver, og dobbeltbestemmelse af kontrolprøver. Der blev desuden foretaget 2 x 6 stan-
dardadditioner til en udvalgt prøve ved hhv. høj og lav koncentration af parabenerne. Kalibre-
ring blev foretaget vha. ekstern kalibrering på både den totale mængde detekterede ioner 
(TIC) og på fire ioner, der er specifikke for de to parabener (SIM). Parabener i prøverne blev 
identificeret ved hjælp af massespektrene og retentionstider. 
 
Detektionsgrænser 
Butylparaben: 1 ppm 
Propylparaben: 1 ppm 
 
 
6.3 Resultater af screeningsanalyserne 
Resultater af screeningsanalyserne er angivet i TABEL 24 til TABEL 27 nedenfor for henholds-
vis: 
• Screening for indhold af D4, BHA og BHT i silikoneprodukter 
• Screening for indhold af D4, BHA og BHT i plastprodukter 
• Screening for indhold af butylparaben, propylparaben og BPA i tekstiler 
• Screening for indhold af butylparaben og propylparaben i kemiske blandinger   
 
6.3.1 Analyseresultater for silikoneprodukterne 
Resultaterne af screeningsanalyserne for indhold af D4, BHA og BHT i silikoneprodukterne er 
angivet i TABEL 24 nedenfor.  
 

TABEL 24. Resultater af screening for indhold af D4, BHA og BHT i silikoneprodukterne 

Lab. nr. Beskrivelse D4 BHA BHT 

DK S 1 Bidering/bidedyr ++ - - 

DK S 2 iPad- og tabletcover - - - 

DK S 3 iPad- og tabletcover +++ - - 

DK S 4 
(DK P 4) 

Narresut - - - 

DK S 5 Narresut - - - 

DK S 6 Bidering/bidedyr - - - 

EU S 1 Narresut - - - 

EU S 2 Bidering/bidedyr ++ - - 

EU S 3 iPad- og tabletcover +++ - - 

EU S 4 
(EU P 7) 

Narresut - - - 

EU S 5 
(EU P 5) 

Bidering/bidedyr  
Plastlegetøj 

- - - 

EU S 6 Bidering/bidedyr +++ - - 

EU S 7 Bidering/bidedyr  
Plastlegetøj 

- - - 

N-EU S 1 Bidering/bidedyr ++ - - 

N-EU S 2 iPad- og tabletcover ++ - - 

N-EU S 3 
(N-EU P 3) 

Bidering/bidedyr  
Plastlegetøj 

- - - 
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Lab. nr. Beskrivelse D4 BHA BHT 

N-EU S 4
(N-EU P 7)

Narresut - - - 

N-EU S 6 iPad- og tabletcover +++ - - 
- angiver indhold mindre end detektionsgrænsen på hhv. 5 ppm (D4) eller 10 ppm (BHA og BHT)
+ angiver indhold lige over detektionsgrænsen (5 ppm)
++ angiver indhold i prøven indenfor det kalibrerede område (svarende til mellem 5 og 80 ppm)
+++ angiver indhold i prøven, som overstiger det kalibrerede område (dvs. > 80 ppm)

Som det fremgår af TABEL 24, er der ikke identificeret hverken BHA eller BHT i nogen af sili-
koneprodukterne. D4 er identificeret i otte af de 18 analyserede silikoneprodukter, men kun i 
bideringe/bidedyr (i fire produkter) og i iPad- og tabletcovers (i fire produkter). Det generelle 
billede er, at koncentrationen er størst i iPad- og tabletcovers.  

Indholdet af D4, som formentligt forekommer som rester, er fordelt som følgende afhængig af 
indkøb fra hhv. DK, EU eller N-EU:  
• To ud af seks danske produkter (33 %) indeholder D4
• Tre ud af syv EU-produkter (43 %) indeholder D4
• Tre ud af fem N-EU-produkter (60 %) indeholder D4

Der er umiddelbart flere produkter indkøbt uden for EU, der indeholder D4, men da der er tale 
om forholdsvis få produkter af hver kategori, kan det ikke udelukkes, at det skyldes tilfældighe-
der.  

6.3.2 Analyseresultater for plastprodukterne 
Resultaterne af screeningsanalyserne for indhold af D4, BHA og BHT i plastprodukterne er an-
givet i TABEL 25 nedenfor.  

TABEL 25. Resultater af screening for indhold af D4, BHA og BHT i plastprodukterne 

Lab. nr. Beskrivelse D4 BHA BHT 

DK P 1 Plastlegetøj - - ++ 

DK P 2 Mobilcover - - - 

DK P 3 Plastlegetøj - - - 

DK P 4 
(DK S 4) 

Narresut - - - 

DK P 5 Mobilcover - - - 

DK P 6 Plastlegetøj - - - 

EU P 1 Mobilcover - - - 

EU P 3 Mobilcover ++ - +++ 

EU P 4 Mobilcover - - - 

EU P 5 
(EU S 5) 

Plastlegetøj 
Bidering/bidedyr 

- - - 

EU P 6 Plastlegetøj - - - 

EU P 7 
(EU S 4) 

Narresut - - - 

N-EU P 1 Plastlegetøj - - ++ 

N-EU P 2 Mobilcover - - - 

N-EU P 3
(N-EU S 3)

Plastlegetøj 
Bidering/bidedyr 

- - ++ 

N-EU P 4 Plastlegetøj - - -



 64   Miljøstyrelsen / Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer  

Lab. nr. Beskrivelse D4 BHA BHT 

N-EU P 6 Plastlegetøj - - - 

N-EU P 7
(N-EU S 4)

Narresut - - - 

- angiver indhold mindre end detektionsgrænsen på hhv. 5 ppm (D4) eller 10 ppm (BHA og BHT) 
+ angiver indhold lige over detektionsgrænsen
++ angiver indhold i prøven indenfor det kalibrerede område (svarende til mellem 5 og 80 ppm)
+++ angiver indhold i prøven, som overstiger det kalibrerede område (dvs. > 80 ppm)

Det fremgår af TABEL 25, at der ikke er identificeret BHA i nogen af plastprodukterne. D4 var 
ikke umiddelbart forventet i nogen af plastprodukterne, men er identificeret i et af plastproduk-
terne (et mobilcover). BHT blev identificeret i fire af de 18 produkter, tre typer plastlegetøj og i 
et enkelt mobilcover. De typer af plastprodukter, hvor BHT er identificeret, er af to forskellige 
plasttyper ABS (plastlegetøj) og PC (mobilcover), hvilket indikerer, at BHT anvendes i forskel-
lige plasttyper.  

Indholdet af BHT er fordelt som følgende afhængig af indkøb fra hhv. DK, EU eller N-EU: 
• Et ud af seks danske produkter (17 %) indeholder BHT
• Et af seks EU-produkter (17 %) indeholder BHT
• To ud af seks N-EU-produkter (33 %) indeholder BHT

Der er umiddelbart flere produkter indkøbt uden for EU, der indeholder BHT, men da der er 
tale om forholdsvis få produkter af hver kategori, kan det ikke udelukkes, at det skyldes tilfæl-
digheder.  

6.3.3 Analyseresultater for tekstilprodukterne 
Resultaterne af screeningsanalyserne for indhold af butyl-, propylparaben og BPA er angivet i 
TABEL 26 nedenfor.  

TABEL 26. Resultater af indholdsanalyse for butyl-og propylparaben, samt BPA i tekstilpro-
dukterne 

Lab. nr. Beskrivelse 
(indhold af bomuld) 

Butylparaben Propylparaben BPA 

DK T 1 Børnesokker (78 %) - - - 

DK T 2 Voksensokker (77 %) - - - 

DK T 3 Børnesokker (79 %) - - - 

DK T 4 Voksensokker (75 %) - - - 

DK T 5 Underbukser (90 %) - - - 

DK T 6 Underbukser (79 %) - - - 

DK T 7 Børnesokker (75 %) - - - 

EU T 1 Underbukser (95 %) - - - 

EU T 2 Underbukser (95 %) - - - 

EU T 3 Voksensokker (24 %) - - - 

EU T 4 Børnesokker (55 %) - ++ - 

EU T 5 Børnesokker (73 %) - - 

EU T 6 Voksensokker (20 %) - 

- 

- 

EU T 8 Børnesokker (ukendt) - - - 

N-EU T 1 Underbukser (ukendt) - - - 

N-EU T 2 Voksensokker (95 %) - - -

++ 
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Lab. nr. Beskrivelse 
(indhold af bomuld) 

Butylparaben Propylparaben BPA 

N-EU T 3 Børnesokker (72 %) - + + 

N-EU T 4 Børnesokker (72 %) - - ++ 

N-EU T 5 Voksensokker (90 %) - + + 

N-EU T 6 Underbukser (95 %) - - - 

N-EU T 8 Børnesokker (70 %) - - - 
- angiver indhold mindre end detektionsgrænsen på hhv. 0,5 ng/g (butyl- og propylparaben) eller 5 ng/g 
(BPA) 
+ angiver indhold lige over detektionsgrænsen
++ angiver indhold i prøven indenfor det kalibrerede område (dvs. mellem ca. 0,5 til 10 ng/g for butyl- og 
propylparaben og mellem ca. 5 og 250 ng/g for BPA)
+++ angiver indhold i prøven som overstiger det kalibrerede område (dvs. > 10 ng/g for butyl- og propylpa-
raben og < 250 ng/g for BPA)

Det fremgår af TABEL 26, at der ikke er identificeret butylparaben i nogen af tekstilproduk-
terne. Propylparaben blev identificeret i fire af 21 tekstilprodukter (to børnesokker og to 
voksensokker), og BPA i tre af 21 tekstilprodukter (to forskellige børnesokker og en voksen-
sok).  

Indholdet af bomuld i de forskellige produkter er skrevet i parentes i tabellen. Der ses ingen 
sammenhæng mellem indholdet af de prioriterede stoffer og indholdet af bomuld i produk-
terne.  

Der er en overvægt af produkter, som indeholder rester af BPA i produkter købt udenfor EU, 
imens paraben-indholdet for produkter i EU (ikke Danmark) og udenfor EU er ligeligt fordelt: 
• Ingen ud af syv danske produkter (0 %) indeholder propylparaben eller BPA
• To ud af syv EU-produkter (29 %) indeholder propylparaben (ingen indeholder BPA)
• To ud af syv N-EU-produkter (29 %) indeholder propylparaben, og tre ud af syv produkter

(43 %) indeholder BPA

6.3.4 Analyseresultater for de kemiske blandinger 
Resultaterne af screeningsanalyserne for indhold af butyl- og propylparaben i de kemiske 
blandinger er angivet i TABEL 27 nedenfor.  

TABEL 27. Resultater for screening for indhold af butyl-og propylparaben i de kemiske blan-
dinger 

Lab. nr. Beskrivelse Butylparaben Propylparaben Andre stoffer 

DK KB 1 Fingermaling - - Methylparaben (+++) 

DK KB 2 Fingermaling - - 

DK KB 3 Fingermaling - - 

DK KB 4 Sæbeboblevæske - - 

DK KB 5 Sæbeboblevæske - - 

DK KB 6 Sæbeboblevæske ++ ++ Methylparaben (+++) 
Ethylparaben (+) 

DK KB 7 Fingermaling - - 

DK KB 8 Sæbeboblevæske - - 

DK KB 9 Sæbeboblevæske - - 

EU KB 1 Fingermaling - - 

EU KB 2 Fingermaling - - Methylparaben (+++) 

EU KB 3 Fingermaling - - 
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Lab. nr. Beskrivelse Butylparaben Propylparaben Andre stoffer 

EU KB 4 Fingermaling - - 

EU KB 5 Sæbeboblevæske - - 

EU KB 6 Sæbeboblevæske - - 

EU KB 7 Sæbeboblevæske - - 

N-EU KB 2 Fingermaling - - 

N-EU KB 3 Fingermaling - - 

N-EU KB 4 Sæbeboblevæske - - 

N-EU KB 5 Sæbeboblevæske + + Methylparaben (+++) 
Ethylparaben (+) 

Isobutylparaben (+) 

N-EU KB 7 Sæbeboblevæske - - 
- angiver indhold mindre end detektionsgrænsen på 5 ppm for hhv. butyl- og propylparaben
+ angiver indhold i prøven indenfor det kalibrerede område i intervallet 50-250 ppm
++ angiver indhold i prøven indenfor det det kalibrerede område i intervallet 250-500 ppm
+++ angiver indhold i prøven som overstiger det kalibrerede område (dvs. > 500 ppm)

Som det ses af TABEL 27, er der kun identificeret indhold af butylparaben og propylparaben i 
to af de 21 kemiske blandinger. I begge tilfælde er der tale om sæbeboblevæske. I samme 
produkter blev der desuden identificeret både methylparaben og ethylparaben, og i en af sæ-
beboblevæskerne også isobutylparaben. I de ti fingermalinger blev der ikke identificeret hver-
ken butyl- eller propylparaben, men methylparaben blev identificeret i høje koncentrationer i to 
af produkterne.  

Ved screeningsanalyserne blev der i øvrigt identificeret store mængder af konserveringsmidlet 
2-phenoxyethanol15 i en høj andel af både sæbeboblevæsker og fingermalinger. Resultaterne
viser, at brugen af 2-phenoxyethanol ser ud til at være mere udbredt i fingermaling end i sæ-
beboblevæske. Indholdet er imidlertid ikke bestemt eller beskrevet nærmere i denne rapport,
da 2-phenoxyethanol ikke er mistænkt for at være hormonforstyrrende og derfor ikke har væ-
ret i fokus i dette projekt.

Der er ikke noget klart mønster i forekomsten af butyl- og propylparaben i de kemiske blandin-
ger, idet stofferne kun er identificeret i to produkter (et DK-produkt og et non-EU-produkt).  
• Et ud af ni danske produkter (11 %) indeholder butyl- og propylparaben
• Ingen af syv EU-produkter (0 %) indeholder butyl- og propylparaben
• Et af fem N-EU-produkter (20 %) indeholder butyl- og propylparaben

6.4 Samlet oversigt over identifikation af prioriterede stoffer 
Samlet set blev der foretaget i alt 78 analyser på tværs af de forskellige overordnede produkt-
kategorier efter i alt seks forskellige prioriterede stoffer. Resultaterne viser, at der er en ten-
dens til, at de prioriterede stoffer er identificeret oftere i produkter udenfor EU end i Danmark 
eller indenfor EU (ikke Danmark): 
• Fire ud af i alt 28 danske produkter (14 %) indeholder minimum et af de prioriterede stoffer
• Seks ud af i alt 27 EU-produkter (22 %) indeholder minimum et af de prioriterede stoffer
• Otte ud af i alt 23 N-EU-produkter (35 %) indeholder minimum et af de prioriterede stoffer

15 2-phenoxyethanol anses bl.a. for at være leverskadende (SCCS, 2016) 
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7. Diskussion af resultater

Dette kapitel indeholder en diskussion af projektets resultater, dvs. af kortlægningen og scree-
ningsanalyserne af de udvalgte produktkategorier for de prioriterede stoffer. Derudover er der 
angivet forslag til, hvilke stoffer samt hvilke produkttyper et eventuelt projekt med fordel kunne 
fokusere på. Endelig er der i dette kapitel diskuteret, om der er områder, hvor der er behov for 
yderligere viden om stoffernes udsættelse, dvs. om der er produkttyper og/eller stoffer i dette 
projekt, der er fravalgt pga. prioritering, men som bør undersøges nærmere.  

7.1 Diskussion 
I dette screeningsprojekt af udvalgte hormonforstyrrende stoffer og/eller stoffer, der mistænkes 
for at være hormonforstyrrende (de såkaldte udvalgte stoffer), blev der foretaget en kortlæg-
ning af de udvalgte stoffers anvendelse i forbrugerprodukter, fødevarer, fødevarekontaktmate-
rialer og lægemidler. På baggrund af kortlægningen blev der foreslået en række forbrugerpro-
dukter, der kunne være relevant at undersøge for nogle af de udvalgte stoffer. Da dette projekt 
er et screeningsprojekt, har det ikke været muligt at undersøge alt, og derfor blev følgende 
områder udvalgt og prioriteret i screeningsanalyserne: 
• Silikoneprodukter blev analyseret for indhold af D4, BHA og BHT – der blev indkøbt narre-

sutter, iPad- og tabletcovers og bideringe/bidedyr af silikone
• Plastprodukter blev analyseret for indhold af D4, BHA og BHT – der blev indkøbt mobilco-

vers, narresutter (fokus på skjoldet) og diverse plastlegetøj (f.eks. rangler) af plast
• Tekstilprodukter blev analyseret for indhold af BPA, butylparaben og propylparaben – der

blev indkøbt underbukser til gravide, voksensokker og børnesokker med indhold af bomuld
• Kemiske blandinger blev analyseret for indhold af butylparaben og propylparaben – der blev

indkøbt sæbeboblevæske og fingermaling

Herudover giver dataudtrækket fra Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database om stoffernes an-
vendelse i kosmetiske produkter et rigtig godt overblik over udbredelsen af de prioriterede stof-
fer i disse produkter i Danmark.  

7.1.1 Forekomst af de prioriterede stoffer i de udvalgte produkter 
De overordnede resultater er præsenteret i TABEL 28 nedenfor. 

TABEL 28. Oversigt over antallet af produkter, hvori de prioriterede stoffer blev identificeret i 
de udvalgte fire forskellige produktkategorier, samt i kosmetiske produkter. Grøn baggrunds-
farve indikerer, at der ikke er analyseret for det pågældende stof i den pågældende produktka-
tegori. 

Produktkategori D4 BHA BHT BPA Butylpara-
ben 

Propylpa-
raben 

Silikoneprodukter  
(18 produkter i alt) 

8 0 0 

Plastprodukter 
(18 produkter I alt) 

1 0 4 

Tekstilprodukter 
(21 produkter i alt) 

3 0 4 

Kemiske blandinger 
(21 produkter i alt) 

2 2 
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Produktkategori D4 BHA BHT BPA Butylpara-
ben 

Propylpa-
raben 

Kosmetiske produkter 
(12.600 produkter)* 

9 (-**) 14 898 - 108 444 

* Udtræk fra Forbrugerrådet Tænk Kemi’s database, Kemiluppen – se nærmere i afsnit 3.2.8 i kortlægnin-
gen
** D4 er for nylig blevet forbudt i kosmetiske produkter, hvorfor der kan forekomme enkelte produkter i da-
tabasen fra før forbuddet trådte i kraft
- betyder, at stoffet ikke må anvendes i kosmetiske produkter

Som det fremgår af TABEL 28 og af kapitel 6 ”Screeningsanalyser”, er BHA ikke identificeret i 
nogen af de undersøgte silikone- eller plastprodukter. BHT blev identificeret i fire af 18 plast-
produkter, men udelukkende i plastlegetøj og mobilcovers – ikke i plastskjoldet i de tre under-
søgte narresutter. Både BHA og BHT indgår i kosmetiske produkter i Forbrugerrådet Tænk 
Kemi’s database Kemiluppen. BHT er dog langt mere udbredt end BHA i kosmetiske produk-
ter, hvor det primært anvendes i parfumerede produkter, som f.eks. deodoranter.  

D4 blev identificeret i otte af 18 silikoneprodukter og udelukkende i bideringe/bidedyr og i iPad- 
og tabletcovers samt et mobilcover af plast. Der blev ikke identificeret D4 i nogen af de fem 
undersøgte narresutter. D4 er ikke tilladt at anvende i dag i kosmetiske produkter.  

Butylparaben blev udelukkende identificeret i to af de undersøgte kemiske blandinger og kun i 
sæbeboblevæske – ikke i fingermaling. Propylparaben blev identificeret i to sæbeboblevæsker 
samt i små mængder i fire af de undersøgte tekstilprodukter (kun i børnesokker og voksensok-
ker, men ikke i underbukser). Begge parabener anvendes i dag i en række kosmetiske produk-
ter, men propylparaben er mere udbredt end butylparaben. Informationer fra branchen tyder 
på, at brugen af butylparaben er nedadgående, da ingen af de virksomheder, der svarede på 
henvendelsen i kortlægningen anvender butylparaben.  

BPA blev identificeret i små mængder i tre af de undersøgte tekstilprodukter – også her kun i 
børnesokker og voksensokker, men ikke i underbukser. BPA er ikke tilladt at anvende i kos-
metiske produkter.  

For tekstilprodukterne skal det bemærkes, at analyserne er udført på det nyindkøbte uvaskede 
tekstil. Om forekomsten er lige så høj i tekstil, der er vasket f.eks. en eller flere gange, bør un-
dersøges nærmere. For propylparaben, som til en vis grad16 er opløselig i vand, kunne man 
forestille sig, at disse ville blive udvasket af tekstilet ved vask at tøjet, hvorimod BPA og butyl-
paraben, der har en ringere opløselighed i vand17, må forventes at være tilbage i vasket tekstil 
i højere grad. Begge parabener og BPA har dog en opløselighed, der defineres som tungtop-
løselige i vand18. Dette bør dog undersøges nærmere, f.eks. ved at udføre vasketest og evt. 
efterfølgende kvantitative indholdsanalyser samt migrationsanalyser.  

For kosmetiske produkter viser udtrækket fra Kemiluppen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi, at 
BHT og propylparaben anvendes i hhv. 7,1 og 3,5 % af de over 12.000 kosmetiske produkter, 
der ligger i Kemiluppen. Butylparaben er imidlertid ikke specielt anvendt (0,9 % af produkterne 
i Kemiluppen), og oplysninger fra branchen (dem der svarede på henvendelsen) indikerer, at 
de danske producenter ikke anvender butylparaben. 

16 Opløseligheden i vand er ca. 500 mg/liter for propylparaben ifølge ECHA’s database over registrerede 
stoffer 

17 Opløseligheden i vand er ca. 300 mg/liter for BPA og ca. 200 mg/liter for butylparaben ifølge ECHA’s 
database over registrerede stoffer ifølge ECHA’s database over registrerede stoffer 

18 Defineres som < 0,1 g per 100 g vand (https://www.sigmaaldrich.com/united-kingdom/technical-ser-
vices/solubility.html) 

https://www.sigmaaldrich.com/united-kingdom/technical-services/solubility.html
https://www.sigmaaldrich.com/united-kingdom/technical-services/solubility.html
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Der er generelt ved screeningsanalyserne identificeret de udvalgte stoffer i enkelte af de un-
dersøgte produkter (i mellem 5 og 38 % af de undersøgte produkter) – dog bortset fra BHA, 
der ikke blev identificeret over detektionsgrænsen. Dvs. at stofferne forekommer i de under-
søgte produkttyper, men der eksisterer også produkter på markedet, hvori stofferne ikke fore-
kommer eller ikke er blevet identificeret i niveauer over detektionsgrænsen. Dog ser det ud til, 
at forekomsten af D4 i silikoneprodukter er noget mere udbredt, da stoffet blev identificeret i 
næsten 40 % af de undersøgte produkter.  

Ud fra denne screeningsundersøgelse giver det således ikke mening i et evt. opfølgende pro-
jekt at fokusere på hverken BHA i plast- og silikoneprodukter eller på butyl- og propylparaben i 
fingermaling. Det ser ikke ud til, at stofferne forekommer i de undersøgte produkttyper. For de 
andre stoffer og de andre produkttypers vedkommende vil det være relevant i et evt. opføl-
gende projekt at foretage kvantitative indholdsanalyser efterfulgt af migrationsanalyser for at 
foretage en risikovurdering af, om de mængder, der er til stede i produkterne, kan udgøre en 
sundhedsmæssig risiko for hormonforstyrrende effekter. Det vil især give mening at fokusere 
på f.eks. den akkumulerede eksponering for BHT, som ser ud til at blive anvendt i en række 
forskellige forbrugerprodukter (diverse produkter af plast, samt forskellige kosmetiske produk-
ter).  

7.1.2 Forskelle mellem produkter indkøbt fra DK, EU eller N-EU 
Generelt var der for hver af de fire undersøgte produktkategorier (silikoneprodukter, plastpro-
dukter, tekstilprodukter og kemiske blandinger) en lille overvægt af produkter indkøbt fra N-EU 
i forhold til produkter indkøbt fra DK og EU, som indeholdt de prioriterede stoffer. Der er dog 
generelt tale om få produkter (mellem fem og ni) fra hver produktkategori, der er indkøbt fra de 
forskellige egne (DK, EU og N-EU), så der kan være tale om tilfældigheder. Hvis man kigger 
på det samlede billede på tværs af de forskellige overordnede produktkategorier, hvor der er 
undersøgt i alt 78 produkter for i alt seks forskellige prioriterede stoffer, viser resultaterne, at 
der er en tendens til, at de prioriterede stoffer er identificeret oftere i produkter udenfor EU end 
i Danmark eller indenfor EU: 
• Fire ud af i alt 28 danske produkter (14 %) indeholder minimum et af de prioriterede stoffer
• Seks ud af i alt 27 EU-produkter (22 %) indeholder minimum et af de prioriterede stoffer
• Otte ud af i alt 23 N-EU-produkter (35 %) indeholder minimum et af de prioriterede stoffer

7.1.3 De prioriterede stoffers effekter 
For de prioriterede stoffer, der er identificeret i en eller flere af de undersøgte produktkatego-
rier, har følgende stoffer samme endpoint, dvs. samme type hormonforstyrrende effekt: 
• Effekter på thyreoidea og reproduktionssystemet

o BHT (mistænkt for disse effekter)
o D4 (svag evidens for disse effekter)

• Østrogenaktivitet
o D4 (klar evidens)
o BPA (optaget på Kandidatlisten)
o Butylparaben (klar evidens)
o Propylparaben (mistænkt)

Da flere af stofferne har samme type af hormonforstyrrende effekter, kan der således være ri-
siko for, at brugen af flere produkter samtidigt (f.eks. et barn, der bruger iPad- og tabletcover 
af silikone, børnesokker og leger med sæbeboblevæske) kan udgøre en risiko for hormonfor-
styrrende effekter, selvom det enkelte produkt i sig selv ikke udgør en risiko. Det foreslås der-
for, at et eventuelt opfølgende projekt også skal fokusere på den samlede eksponering og ri-
siko for udsættelse af flere af disse hormonforstyrrende stoffer og/eller stoffer, der er mistænkt 
for at være hormonforstyrrende fra forskellige eksponeringskilder. Hvis der oven i dette tillæg-
ges bidrag fra tidligere undersøgelser af f.eks. parabener i solcremer og andre kosmetiske 
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produkter (Larsen et al., 2017; Andersen et al., 2012), BHT i kosmetiske produkter og fødeva-
rer (Larsen et al., 2017) samt BPA i fødevarer og forbrugerprodukter (Larsen et al., 2017; An-
dersen et al., 2012), er det værd at undersøge disse stoffers og produkttypers bidrag til de 
samlede hormonforstyrrende effekter.   

7.2 Forslag til videre arbejde 
Forslag til videre arbejde, dvs. hvilke produkttyper og stoffer som et eventuelt opfølgende pro-
jekt burde fokusere på, er todelt. Dels er det relevant at undersøge de produkttyper nærmere, 
hvor de prioriterede stoffer blev identificeret, og dels kan det være relevant at undersøge nogle 
af de produkttyper og stoffer, som blev fravalgt i dette projekt, pga. at det ikke var muligt at 
gennemføre analyser af alle foreslåede produktgrupper indenfor projektets rammer.  

7.2.1 Forslag til videre arbejde for produkter analyseret i dette projekt 
Baseret på screeningsanalyserne, der blev gennemført i dette projekt, vil det være relevant at 
gå videre med kvantitative analyser og efterfølgende migrationsanalyser i følgende produktty-
per og for følgende stoffer: 
• Til babyer:

o D4 i bideringe/bidedyr
o BHT i plastlegetøj (rangler)
o BPA i børnesokker19

• Til børn:
o D4 i iPad- og tabletcovers
o BHT i plastlegetøj og mobilcovers
o BPA og propylparaben i børnesokker19

o Butylparaben og propylparaben i sæbeboblevæsker
• Til gravide:

o D4 i iPad- og tabletcovers
o BPA og propylparaben i voksensokker19

o BHT i mobilcovers

7.2.2 Forslag til videre arbejde for andre produkter 
Af de produkttyper (og stoffer), der ikke blev udvalgt til screeningsanalyser i dette projekt, vil 
det umiddelbart være følgende, som vil være mest relevante (baseret på kortlægningens re-
sultater): 
• BHT og propylparaben i kosmetiske produkter (brugen af butylparaben er lille)
• BPA og evt. BPAF i metalbeholder til kosmetiske produkter
• BPA i forbrugerprodukter af polycarbonat
• D4 i andre forbrugerprodukter af silikone
• Propyl- og butylparaben i gelefyldte bideringe (migrerer stofferne fra gelen og ud i biderin-

gen og efterfølgende ud i spyt?)
• BHT i andre forbrugerprodukter af plast
• BHT, BHA og propylparaben i lægemidler
• 4-MBC i solcremer og ansigtscremer fra det kinesiske marked

Både BHT og propylparaben anvendes i kosmetiske produkter på det danske marked i dag 
(ifølge Kemiluppen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi). Både BHT og propylparaben findes i pro-
dukter, som er relevante for både børn og gravide, f.eks. bodylotions, solcreme/after sun lo-
tion, håndcreme og ansigtsplejeprodukter, dvs. der her er tale om produkter, som anvendes 

19 For disse produkter blev der gennemført kvantitative analyser i dette projekt, men viden om evt. migra-
tion mangler samt om der er forskel på måling før og efter vask 
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dagligt og flere produkter på samme dag. Det skal dog bemærkes, at udtrækket fra Kemilup-
pen kun er repræsentativt for det danske marked. En del af de samme produkter kan forment-
lig købes på det europæiske marked, men billedet af hvor udbredte de prioriterede stoffer er i 
kosmetiske produkter på det europæiske marked kendes ikke. Desuden mangler der viden om 
de prioriterede stoffers anvendelse i kosmetiske produkter uden for EU, hvis danske forbru-
gere har et væsentligt indkøb af kosmetiske produkter uden for EU.  
 
Når BHT anvendes som antioxidant i plast, kunne en overvejelse også være, om BHT fra pla-
sten kunne migrere ud i det kosmetiske produkt. Det må dog antages, at en tilsat mængde di-
rekte til det kosmetiske produkt, som kortlægningen viser forekommer for en række kosmeti-
ske produkter på det danske marked i dag, vil være større end en evt. migration fra plasten og 
over i det kosmetiske produkt.  
 
Ifølge kortlægningen ser BPAF ikke ud til at blive anvendt i særlig høj grad sammenlignet med 
BPA. BPAF er dog i nogle få nyere undersøgelser identificeret i f.eks. nogle kosmetiske pro-
dukter. En af undersøgelserne (ChemTrust, 2018) påpeger, at årsagen kan skyldes, at BPAF 
ligesom BPA anvendes i forseglinger til metalbeholder eller metalcoatede til kosmetiske pro-
dukter. Dette område kunne derfor være interessant at undersøge nærmere, selvom indholdet 
af BPA og BPAF ikke forventes at være højt (ifølge de undersøgelser identificeret i kortlægnin-
gen).  
 
BPA anvendes desuden som monomer til fremstilling af polycarbonatplast (PC). Ifølge kort-
lægningen er BPAF et alternativt til BPA – også i polycarbonatplast, men anvendes kun til spe-
cielle polymermaterialer. Det forventes derfor primært at være BPA, der er relevant for forbru-
gerprodukter af PC. Narresutter og kasseboner har været undersøgt i tidligere projekter (bl.a. 
Larsen et al., 2017; Tønning et al., 2009). Det kan evt. undersøges, om der er andre relevante 
forbrugerprodukter af PC, som bør analyseres nærmere for indhold og migration af BPA.  
 
D4 blev identificeret i en stor del af de undersøgte silikoneprodukter (tæt på 40 %). Af denne 
årsag forventes indholdet af D4 i forbrugerprodukter af silikone generelt at være et område af 
interesse. Der er imidlertid et begrænsningsforslag på vej for D4 for forbrugerprodukter. For-
slaget er dog endnu ikke vedtaget.  
 
En nyere undersøgelse (Potouridis et al., 2019) har identificeret migration fra gelefyldte bide-
ringe af materialet EVA. Undersøgelsen angiver, at det skyldes, at gelen indvendigt i biderin-
gene er konserveret med parabener. Også propylparaben blev identificeret i migrationsvæske. 
Om dette er et udbredt fænomen, og hvad risikoen i så fald er, kunne evt. også være interes-
sant at undersøge nærmere.  
 
Screeningsanalyserne viser, at BHT anvendes i nogle plastprodukter (blev identificeret i mobil-
cover af PC og diverse plastlegetøj (primært rangler) af ABS). Det kunne derfor være relevant 
at undersøge disse produktgrupper nærmere eller andre forbrugerprodukter af plast eller af 
denne type af plast, f.eks. narresutter med skjold af PC, puslepuder eller legetøj beregnet til at 
blive puttet i munden (f.eks. musikinstrumenter eller lignende).  
 
Gennemgangen af Lægemiddelstyrelsens databaser over tilladte lægemidler i Danmark viser, 
at især BHT og propylparaben indgår i en lang række lægemidler. I en række tilfælde er kon-
centrationen endda angivet for disse stoffer. BHA anvendes også i en del produkter, hvorimod 
anvendelsen af butylparaben er begrænset. I et evt. opfølgende projekt ville det derfor være 
relevant i en risikovurdering at medtage bidraget fra BHT, BHA og propylparaben fra lægemid-
ler. For nogle lægemidler vil der være tale om direkte indtag, hvorimod andre lægemidler er 
beregnet til f.eks. påsmøring på huden.   
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Kortlægningen af de prioriterede stoffers anvendelse i fødevarer og fødevarekontaktmaterialer 
viser, at BPA er tilladt at anvende som monomer til fremstilling af plast til fødevarekontakt. 
BHA, BHT og propylparaben er tilladt at anvende som additiv i plastprodukter til fødevarekon-
takt, men butylparaben er ikke tilladt. Fælles for stoffer, der er tilladt i plast til fødevarekontakt 
er, at de skal overholde specifikke migrationsgrænseværdier. Brugen af BPA i især coating i 
metaldåser har været en del i fokus, hvorimod brugen af BHA, BHT og propylparaben i plast til 
fødevarekontakt ikke har været undersøgt. BHA og BHT må som de eneste af de prioriterede 
stoffer anvendes som fødevaretilsætningsstoffer i visse typer af fødevarer, men anvendelsen 
ser ud til at være begrænset.  
 
Kortlægningen har vist, at brugen af UV-filteret 4-MBC ikke anvendes i kosmetiske produkter 
på hverken det danske eller europæiske marked. Desuden er der identificeret kilder, der angi-
ver, at 4-MBC ikke anvendes i kosmetiske produkter i USA eller i Japan. Der foreligger dog in-
gen oplysninger om anvendelsen på det kinesiske marked (andet end, at det er tilladt i en kon-
centration på op til 4 %, som det også er tilladt i EU). Det vides ikke, hvor udbredt indkøb af 
solcremer og ansigtscremer direkte fra det kinesiske marked er for forbrugere i Danmark. Hvis 
dette forekommer, kunne det være relevant at få undersøgt forekomsten af 4-MBC i kosmeti-
ske produkter på det kinesiske marked.   
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Bilag 1. Kortlægning af 
nitromethan 

I dette bilag er søgninger i forskellige databaser omkring nitromethan indsat. For forklaring bag 
søgningerne henvises til de respektive afsnit i kapitel 3 ”Kortlægning”.  
 
Bilag 1.1 ECHA’s database over registrerede stoffer 
Tonnagebånd for registrering af nitromethan er angivet i TABEL 29 nedenfor. For nærmere 
beskrivelse og sammenligning med de andre udvalgte stoffer henvises til afsnit 3.2.1 ”ECHA’s 
database over registrerede stoffer”.  

TABEL 29. Tonnagebånd for REACH registrering i EU for nitromethan 

Stofnavn CAS nr.  Totalt tonnagebånd Antal registranter 

Nitromethan  75-52-5 100-1000 tons/år 5 

 
 
Bilag 1.2 Udtræk fra det danske og svenske produktregister 
Brugen af nitromethan ifølge det danske og svenske produktregister er angivet i TABEL 30 ne-
denfor. For nærmere beskrivelse og sammenligning med de andre udvalgte stoffer henvises til 
afsnit 3.2.9 ”Udtræk fra det danske produktregister”.  
 

TABEL 30. Udtræk fra det danske produktregister for nitromethan 

Stofnavn Produkttype Antal produkter Max. konc. (%) 

Nitromethan  Affedtningsmidler 1-5 0,25 

 

TABEL 31. Resultat af søgningen i det svenske produktregister for nitromethan 

Stofnavn CAS nr. Total årlig anvendt mængde Kommentar 

Nitromethan  75-52-5 2400 kg Model brændsel 

 
Som det ses af udtrækket fra det danske og svenske produktregister, er der for nitromethan 
kun registreret en enkelt anvendelse i hvert land, som er hhv. affedtningsmidler (Danmark) og 
model brændstof (Sverige).  
 
 
Bilag 1.3 Litteratursøgning for nitromethan 
Der er generelt få oplysninger om nitromethan. Nitromethan ser ud til tidligere at have været 
anvendt i kosmetiske produkter, som rustbeskytter i spraydåser, men anvendes tilsyneladende 
ikke længere (Forbrugerrådet Tænk Kemi, 2020; Environment Canada, 2010). Den eneste 
identificerede anvendelse er brændstof til miniature modeller (modelbiler, modelskibe og lig-
nende) samt affedtningsmidler (oplysninger fra det danske og svenske produktregister). Det 
vides ikke, om anvendelsen som affedtningsmiddel udelukkende er til professionelt brug.   
 
Canadisk kortlægning, 2010 
Environment Canada (2010) beskriver, at Canadas totale brug af nitromethan var mellem 100 
og 1000 kg i 2006. Det er med andre ord ikke et stof, der anvendes i store mængder. Ifølge 
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Environment Canadas kortlægning er nitromethan kun rapporteret anvendt i to kosmetiske 
produkter til professionelt brug – en gel til at fjerne lim fra kunstige øjenvipper og et produkt til 
at fjerne kunstige negle med. Historisk set har nitromethan været anvendt i aerosol hårspray-
produkter, men anvendes ikke mere i denne type produkter.  
 
Environment Canada (2010) har undersøgt nitromethans tilstedeværelse i fødevarekontaktma-
terialer i 2009, men har ikke identificeret nogen anvendelse af stoffet.  
 
Nitromethan anvendes som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske produkter 
og kan derfor være tilstede i spormængder i farmaceutiske produkter (Environment Canada, 
2010).  
 
Ifølge denne ti år gamle undersøgelse anvendes nitromethan som stabilisator i opløsningsmid-
ler til kemisk rensning af tøj, og Environment Canada (2010) angiver, at der derfor muligvis 
kan være rester tilbage i renset tekstil. Om denne anvendelse stadig er aktuel vides ikke, men 
hverken det danske eller svenske produktregister har registreret en sådan professionel anven-
delse af nitromethan.   
 
Nitromethan anvendes eller har tidligere været anvendt som additiv i raketbrændstof og sam-
men med methanol som brændstof i biler til drag racing. Af forbrugerrelevante produkter be-
skrives det, at nitromethan anvendes som brændstof til miniature modeller såsom biler, både 
og fly (Environment Canada, 2010). 
 
Herudover beskrives en række industrielle anvendelser, som ikke anses for at have betydning 
for indhold i forbrugerprodukter (Environment Canada, 2010).  
 
 
Bilag 1.4 Opsummering for nitromethan 
Opsummering af anvendelsen af nitromethan er angivet i TABEL 32 nedenfor.  
 

TABEL 32. Oversigt over anvendelsen af nitromethan 

Kosmetiske produkter Andre forbrugerprodukter Fødeva-
rer/FKM 

Lægemidler/ 
kosttilskud 

Må anvendes i max. konc. på 
0,3 % som korrosionsinhibitor 
(EU forordning nr. 1223, 2009). 
 
Anvendelse i sæbe (ECHA, 
2020b) og aerosol hårspraypro-
dukter er tidligere observeret 
(Environment Canada, 2010) 
 
Anvendes ikke længere i kos-
metiske produkter til privat brug 
(Environment Canada, 2010) 

Brændstof til modeller (fly, bil, skib)  
Stabilisator i opløsningsmiddel i ke-
miske rensemidler 
(Environment Canada, 2010) 
 
Modelbrændstof (svensk produktre-
gister) 
Affedtningsmidler (det danske pro-
duktregister) 

Ikke tilstede i 
FKM (Environ-
ment Canada, 
2010) 

Anvendes 
ikke i læge-
midler.  
 
Kan være re-
ster i farma-
ceutiske pro-
dukter (En-
vironment Ca-
nada, 2010) 
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Bilag 2. Lovgivning for plast 
til fødevarekontakt 

For de undersøgte stoffer i dette projekt gælder, at BPA, BPS, propylparaben, BHA og BHT er 
tilladt at anvende i plast til fødevarekontakt (EU forordning nr. 10, 2011). Der er angivet speci-
fikke migrationsgrænseværdier for disse stoffer, som skal overholdes ved produktion af plast-
produkter til fødevarekontakt (se TABEL 33). Dog er der ingen specifik fastsat migrations-
grænseværdi for propylparaben. For butylparaben gælder, at det ikke er tilladt at anvende i 
plast til fødevarekontakt.  
 

TABEL 33. Tilladte stoffer til produktion af plast til fødevarekontakt (ifølge EU Forordning 10, 
2011) 

Stofnavn CAS nr. Tilladt Restriktioner Specifik mi-
grations-
grænse for 
stoffet 

BPA 80-05-7 Ja 
Må gerne 
anvendes 
som mo-
nomer 

Må ikke anvendes som additiv el-
ler polymeriseringshjælpestof.  
Må ikke anvendes til fremstilling af 
polycarbonatsutteflasker til spæd-
børn. 
Må ikke anvendes til fremstilling af 
polycarbonatdrikkekopper eller -
flasker, der på grund af deres 
egenskaber som spildsikre er 
bestemt til spædbørn og småbørn.  

0,05 mg/kg 

BPS 80-09-1 Ja 
Må gerne 
anvendes 
som mo-
nomer 

Må ikke anvendes som additiv el-
ler polymeriseringshjælpestof.  
 

0,05 mg/kg 

Propylparaben 94-13-3 Ja Er godkendt som anvendelse som 
additiv eller polymeriseringshjæl-
pestof. 

Ingen 

BHA 25013-16-
5 

Ja Er godkendt som anvendelse som 
additiv eller polymeriseringshjæl-
pestof. 

30 mg/kg 

BHT 128-37-0 Ja Er godkendt som anvendelse som 
additiv eller polymeriseringshjæl-
pestof. 

3 mg/kg 
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Bilag 3. Tilsætningsstoffer til 
fødevarer 

BHA og BHT er de eneste af de undersøgte stoffer i dette projekt, der ifølge EU’s database 
over tilladte fødevaretilsætningsstoffer20 er tilladt at anvende som tilsætningsstof til fødevarer. 
De fødevarer hvor BHA og BHT må tilsættes, samt de tilladte grænseværdier er angivet i TA-
BEL 34 nedenfor.  
 

TABEL 34. Fødevarer hvor BHA og BHT er tilladt at anvende som tilsætningsstof 

Type fødevare BHA 
(maksimal tilladt mængde (ML)) 

BHT 
(maksimal tilladt mængde (ML)) 

Inddampet mælk 200 mg/kg 
Kun til mælkepulver til brug i drik-
kevareautomater 

Ikke tilladt 

Fedtstoffer og olier, der i det 
væsentlige er vandfrie (undta-
gen vandfri mælkefedt) 

200 mg/kg 
Kun til fedt og olie til erhvervsmæs-
sig anvendelse; svinefedt, fiske-
olie, okse-, fjerkræ- og fårefedt 

100 mg/kg 
Kun til fedt og olie til erhvervsmæs-
sig anvendelse; svinefedt, fiske-
olie, okse-, fjerkræ- og fårefedt 

Andre fedt- og olieemulsioner 
herunder smørbare fedtstoffer 
og flydende emulsioner 

200 mg/kg 
Kun til stegefedt 

100 mg/kg 
Kun til stegefedt 

Nøddesmør og andre smør-
bare nøddeprodukter 

200 mg/kg 
Kun til forarbejdede nødder 

Ikke tilladt 

Forarbejdede kartoffelproduk-
ter 

25 mg/kg 
Kun til tørrede kartofler 

Ikke tilladt 

Tyggegummi  400 mg/kg 400 mg/kg 

Morgenmadscerealier (mor-
genmadsprodukter) 

200 mg/kg 
Kun til forkogte cerealier 

Ikke tilladt 

Forkogte eller forarbejdede 
cerealier 

200 mg/kg 
Kun til forkogte cerealier 

Ikke tilladt 

Finere bagværk 200 mg/kg 
Kun til kageblandinger 

Ikke tilladt 

Ikke-varmebehandlet forarbej-
det kød  

200 mg/kg 
Kun til tørret kød 

Ikke tilladt 

Smagspræparater (krydderier) 200 mg/kg 200 mg/kg 

Suppe og bouillon 200 mg/kg 
Kun til tørret suppe og bouillon 

Ikke tilladt 

Saucer  200 mg/kg Ikke tilladt 

Snacks på basis af kartofler, 
cerealier, mel eller stivelse 

200 mg/kg 
Kun til snacks på basis af cerealier 

Ikke tilladt 

Forarbejdede nødder 200 mg/kg Ikke tilladt 

Kosttilskud i fast form, undta-
gen kosttilskud til spædbørn 
og småbørn 

400 mg/kg 400 mg/kg 

                                                           
20 https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS  

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
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Type fødevare BHA 
(maksimal tilladt mængde (ML)) 

BHT 
(maksimal tilladt mængde (ML)) 

Kosttilskud i flydende form, 
undtagen kosttilskud til spæd-
børn og småbørn 

400 mg/kg 400 mg/kg 

Kosttilskud i form af sirup eller 
tyggetabletter 

400 mg/kg 400 mg/kg 
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Bilag 4. Analysemetoder 

I dette kapitel beskrives, hvilke analysemetoder der kan anvendes til analyser for screening af 
indhold af de udvalgte stoffer i forbrugerprodukter. Afsnittet indeholder også beskrivelse af 
analyseteknikker, der kan anvendes til kvantitative indholdsanalyser. Mulige analysemetoder 
beskrives nedenfor for de enkelte stoffer.   
 
Bilag 4.1 Analysemetoder for de udvalgte stoffer 
Overordnet gælder, at GC-MS (gaskromatografi med en massespektrometrisk detektor) er den 
bedst anvendelige analysemetode som screeningsmetode, da der kan detekteres en lang 
række stoffer, som efterfølgende kan identificeres (via NIST-bibliotek). Analyseteknikker som 
LC-MS (væskekromatografi med massespektrometrisk detektor) og HPLC-UV (’high perfor-
mance’ væskekromatografi med UV-spektroskop) egner sig bedre til kvantitative analyser af 
på forhånd bestemte indholdsstoffer. GC-MS kan dog også anvendes som kvantitativ ind-
holdsanalyse.  
 
BPA og BPAF (og evt. andre bisphenoler) 
BPAF har sammenlignelig struktur/egenskaber med de andre bisphenoler og forventes derfor 
at kunne analyseres via den samme analysemetode (HPLC-UV), som f.eks. er anvendt for 
BPA, BPF og BPS, i kortlægningsprojektet om ”Børn og ufødte børns samlede udsættelse for 
udvalgte kemiske stoffer” (Larsen et al., 2017). En anden mulighed er en GC-MS-analyse af 
ekstraktet, der også blev anvendt i samme projekt eller en LC-MS-analyse af ekstraktet.  
 
BHA og BHT 
Kvantitativ indholdsbestemmelse af BHA og BHT er tidligere foretaget i kosmetiske produkter i 
kortlægningsprojektet om ”Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske 
stoffer” (Larsen et al., 2017). Analysemetoden var her en GC-MS-analyse. Samme metode, 
dvs. GC-MS-analyse efter ekstraktion af materialet med et organisk opløsningsmiddel, forven-
tes at kunne anvendes på faste materialer, som f.eks. plast, som BHA og BHT primært forven-
tes at forekomme i. 
  
Butylparaben (og evt. andre parabener) 
Butylparaben (og evt. andre parabener) i kosmetiske produkter forventes at kunne analyseres 
via samme metode, som angivet for BHA og BHT, dvs. via GC-MS. Tilsvarende forventes pa-
rabener at kunne analyseres ved GC-MS i f.eks. andre kemiske blandinger, såsom kemisk le-
getøj. Der kan desuden anvendes LC-MS til bestemmelse af parabener. 
 
D4 
D4 bør også kunne analyseres ved GC-MS. D4 i silikoneprodukter kan ifølge Fødevarestyrel-
sens undersøgelse om ”Siloxaner i bageforme, flaskesutter…” (Fødevarestyrelsen, 2016b) be-
stemmes ved en ekstraktion med ethylacetat af findelt silikoneprodukt og analyse ved GC-MS. 
Denne metode bør også kunne anvendes som screeningmetode. 
 
4-MBC 
4-MBC vil kunne analyseres ved samme metode, som de andre stoffer ovenfor i kosmetiske 
produkter, dvs. GC-MS.  
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Bilag 4.2 Mulige analysemetoder for screeningsanalyserne 
Ovenstående beskrivelser giver samlet set disse forskellige mulige analyseteknikker: 
1. GC-MS – bør kunne anvendes på: 

o BHA og BHT 
o Parabener 
o 4-MBC 
o D4 
o BPA og BPAF  

2. HPLC-UV forventes at kunne anvendes på: 
o BPA, BPAF og evt. andre bisphenoler 

3. LC-MS – forventes at kunne anvendes på: 
o BPA  
o Parabener 

 
 
Bilag 4.3 Diskussion af analyserne 
Udvalgte af ovennævnte analysemetoder er primært udført som screeningsanalyser i dette 
projekt. De samme analysemetoder og alle ovennævnte analysemetoder vil kunne anvendes i 
et evt. opfølgende projekt til kvantitativ bestemmelse af indholdet af stofferne.  
 
For GC-MS-analyse (screening) for BHT og BHA i kosmetiske produkter forventes en detekti-
onsgrænse på 2 ppm ifølge tidligere undersøgelser (Larsen et al., 2017). Detektionsgrænsen 
for BHT i plastprodukter forventes at ligge lidt højere, afhængig af anvendt volumen af ekstrak-
tionsvæske. For BPAF forventes, at stoffet har nogenlunde den samme følsomhed som BPA, 
og at detektionsgrænsen ligger omkring 3-10 ppm ved anvendelse af GC-MS. Detektions-
grænsen for D4 i silikoneprodukter eller kosmetiske produkter ved anvendelse af GC-MS ken-
des ikke, og den vil afhænge af volumen af anvendt ekstraktionsvæske samt stoffets følsom-
hed, men det skønnes, at detektionsgrænsen vil ligge omkring 5 til 10 ppm. 
 
Det er uvist, om de forventede detektionsgrænser for BPA, BPAF og D4 vil være lave nok i for-
hold til de reelle niveauer af disse stoffer i hhv. plast- og silikoneprodukter. BPA, BPAF og D4 
anvendes alle som monomer til fremstilling af polymerer, og det forventes derfor, at der kun er 
små rester af ureageret monomer tilbage i polymeren. Målte niveauer af BPA i sutteskjold i 
projektet af Tønning et al. (2009a) var over 1000 ppm, men det vides ikke, om niveauet af et 
evt. indhold af f.eks. BPAF vil ligge på samme niveau.  
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Bilag 5. Oversigt over analy-
serede produkter 

Dette bilag indeholder en oversigt over de i alt 73 forbrugerprodukter, der blev udvalgt til i alt 
78 materialeanalyser (screeningsanalyser). Det skal bemærkes, at produkterne er navngivet 
(”Lab nr.”) efter, hvor de er købt henne, hvilket ikke er ensbetydende med, at de er produceret 
samme sted. Bilaget indeholder i alt fire tabeller – én tabel for hver type materiale, der er ana-
lyseret. Prisen per stk. er beregnet som f.eks. prisen per par sokker eller prisen per bøtte med 
fingermaling, selvom de f.eks. er solgt i 6-styk pakninger.  
 

TABEL 35. Navngivning og beskrivelse af de i alt 18 silikoneprodukter 

Lab nr. Produkttype Produceret i* Pris per stk. ekskl. fragt 

DK S 1 Bideringe/bidedyr Ingen oplysninger 29 kr. 

DK S 2 iPad- og tabletcover USA 473 kr. 

DK S 3 iPad- og tabletcover Kina 249 kr. 

DK S 4 
(DK P 4)** 

Narresutter Thailand 15 kr. 

DK S 5 Narresutter UK 24 kr. 

DK S 6 Bideringe/bidedyr Danmark 119 kr. 

EU S 1 Narresutter Sverige 20 kr. 

EU S 2 Bideringe/bidedyr Belgien 120 kr. 

EU S 3 iPad- og tabletcover Kina 83 kr. 

EU S 4 
(EU P 7)** 

Narresutter Tyskland 15 kr. 

EU S 5  
(EU P 5)** 

Plastlegetøj (bidering/bidedyr) Frankrig? 22 kr. 

EU S 6 Bideringe/bidedyr Portugal 15 kr. 

EU S 7 Plastlegetøj (bidering/bidedyr) Kina 315 kr. 

N-EU S 1 Bideringe/bidedyr Ingen oplysninger 0 kr. (kun pris for fragt) 

N-EU S 2 iPad- og tabletcover UK 75 kr. 

N-EU S 3 
(N-EU P 3)** 

Plastlegetøj (bidering/bidedyr) Kina? 30 kr. 

N-EU S 4 
(N-EU P 7)** 

Narresutter Kina 25 kr. 

N-EU S 6 iPad- og tabletcover Ingen oplysninger 76 kr. 

*”?” i kolonnen ”Produceret i” betyder, at firmaet, der er angivet på produktet, stammer fra dette land, men 
der er ingen informationer om, hvor produkterne er produceret henne.  
** betyder, at samme produkt også analyseres som et plastprodukt, da produktet indeholder både plast og 
silikone. Lab. nr. for tilsvarende plast-analyse er angivet i parentes.  
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TABEL 36. Navngivning og beskrivelse af de i alt 18 plastprodukter 

Lab nr. Produkttype Produceret i* Pris per stk. ekskl. fragt 

DK P 1 Plastlegetøj (byggesæt) Danmark 180 kr. 

DK P 2 Mobilcovers Sydkorea 149 kr. 

DK P 3 Plastlegetøj (stabelringe) Ingen oplysninger 79 kr. 

DK P 4 
(DK S 4)** 

Narresutter Thailand 15 kr. 

DK P 5 Mobilcovers Kina 199 kr. 

DK P 6 Plastlegetøj (sæbeboblepistol) Tyskland 99 kr. 

EU P 1 Mobilcovers Kina 36 kr. 

EU P 3 Mobilcovers Ingen oplysninger 61 kr. 

EU P 4 Mobilcovers Kina 68 kr. 

EU P 5 
(EU S 5)** 

Plastlegetøj (bidering/bidedyr) Frankrig? 22 kr. 

EU P 6 Plastlegetøj (rangle) Kina 5 kr. 

EU P 7 
(EU S 4)** 

Narresutter Tyskland 15 kr. 

N-EU P 1 Plastlegetøj (rangle) Kina? 21 kr. 

N-EU P 2 Mobilcovers UK 59 kr. 

N-EU P 3 
(N-EU S 3)** 

Plastlegetøj (bidering/bidedyr) Kina? 30 kr. 

N-EU P 4 Plastlegetøj (rangle) Kina 94 kr. 

N-EU P 6 Plastlegetøj (rangle) Kina 18 kr. 

N-EU P 7 
(N-EU S 4)** 

Narresutter Kina 25 kr. 

*”?” i kolonnen ”Produceret i” betyder, at firmaet, der er angivet på produktet, stammer fra dette land, men 
der er ingen informationer om, hvor produkterne er produceret henne.  
** betyder, at samme produkt også analyseres som et silikoneprodukt, da produktet indeholder både plast 
og silikone. Lab. nr. for tilsvarende silikone-analyse er angivet i parentes.  
 
 

TABEL 37. Navngivning og beskrivelse af de i alt 21 kemiske blandinger 

Lab nr. Produkttype Produceret i* Pris per stk. ekskl. fragt 

DK KB 1 Fingermaling (25 g) Italien  20 kr.  

EU KB 1 Fingermaling (ukendt mængde) Sverige  17 kr.  

DK KB 2 Fingermaling (80 ml) Ingen oplysninger  20 kr.  

DK KB 5 Sæbeboblevæske (500 ml) Italien  20 kr.  

DK KB 4 Sæbeboblevæske (400 ml) Polen  49 kr.  

DK KB 6 Sæbeboblevæske (120 ml) inkl. pi-
stol 

Tyskland  99 kr.  

EU KB 5 Sæbeboblevæske (60 ml) Tyskland?  7 kr.  

EU KB 2 Fingermaling (40 ml) Italien  8 kr.  

N-EU KB 4 Sæbeboblevæske (60 ml) Kina eller USA?  21 kr.  

N-EU KB 2 Fingermaling (473 ml) Mexico  20 kr.  

N-EU KB 5 Sæbeboblevæske (300 ml) USA  16 kr.  

N-EU KB 3 Fingermaling (30 ml) Kina  8 kr.  
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Lab nr. Produkttype Produceret i* Pris per stk. ekskl. fragt 

N-EU KB 7 Sæbeboblevæske (10 ml konc.) Kina  3 kr.  

EU KB 3 Fingermaling (35 ml) Tyskland  10 kr.  

EU KB 6 Sæbeboblevæske (60 ml) Kina  5 kr.  

EU KB 4 Fingermaling (150 g) Tyskland  10 kr.  

EU KB 7 Sæbeboblevæske (70 ml) inkl. pu-
stehorn 

Tyskland  40 kr.  

DK KB 3 Fingermaling (35 ml)  Ingen oplysninger  5 kr.  

DK KB 7 Fingermaling (75 ml) Kina  20 kr.  

DK KB 8 Sæbeboblevæske (58 ml) Kina  10 kr.  

DK KB 9 Sæbeboblevæske (225 ml) Kina  15 kr.  

*”?” i kolonnen ”Produceret i” betyder, at firmaet, der er angivet på produktet, stammer fra dette land, men 
der er ingen informationer om, hvor produkterne er produceret henne.  
 
 

TABEL 38. Navngivning og beskrivelse af de i alt 21 tekstilprodukter 

Lab nr. Produkttype Produceret i* Pris per stk. ekskl. fragt 

DK T 5 Underbukser (gravid) Sverige  26 kr.   

DK T 4 Sokker (voksne) Pakistan  14 kr.  

DK T 3 Sokker (børn) Tyrkiet  12 kr.  

DK T 1 Sokker (børn) Ingen oplysninger  4 kr.  

EU T 1 Underbukser (gravid) Kina  36 kr.  

DK T 6 Underbukser (gravid) Tyrkiet  80 kr.  

EU T 2 Underbukser (voksne) Ingen oplysninger  53 kr.  

EU T 6 Sokker (voksne) Kina  70 kr.  

EU T 5 Sokker (børn) Tyrkiet  28 kr.  

EU T 4 Sokker (børn) Kina  20 kr.  

DK T 2 Sokker (voksne) Tyrkiet  20 kr.  

N-EU T 6 Underbukser (gravid) Ingen oplysninger  35 kr.  

N-EU T 2 Sokker (voksne) Ingen oplysninger  30 kr.  

N-EU T 5 Sokker (voksne) Pakistan  21 kr.  

N-EU T 3 Sokker (børn) Kina  10 kr.  

N-EU T 4 Sokker (børn) Kina  16 kr.  

N-EU T 8 Sokker (børn) Pakistan  12 kr.  

N-EU T 1 Underbukser (voksne) UK  123 kr.  

EU T 8 Sokker (børn) Pakistan  40 kr.  

EU T 3 Sokker (voksne) Vietnam  18 kr.  

DK T 7 Sokker (børn) Sverige  10 kr.  
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Bilag 6. Kvantitative analyser 
af tekstiler 

I dette bilag er angivet værdierne for de udførte kvantitative indholdsanalyser af tekstilproduk-
terne. Analyserne er foretaget af Medico Kemiske Laboratorium ApS. Der er foretaget ægte 
dobbeltbestemmelse. Usikkerheden på analyserne er 20%, dog op til 50% i området lige over 
detektionsgrænsen. 
 

TABEL 39. Resultater af kvantitative indholdsanalyser for butyl-og propylparaben, samt BPA i 
tekstilprodukterne. De to kolonner angiver resultatet af hhv. første og anden kvantitative be-
stemmelse.  

Lab. nr. Beskrivelse 
(indhold af bomuld) 

Butylparaben 
(ng/g) 

Propylparaben 
(ng/g) 

Bisphenol A 
(ng/g) 

DK T 1  Børnesokker (78 %) - - - - - - 

DK T 2 Voksensokker (77 %) - - - - - - 

DK T 3 Børnesokker (79 %) - - - - - - 

DK T 4 Voksensokker (75 %) - - - - - - 

DK T 5 Underbukser (90 %) - - - - - - 

DK T 6 Underbukser (79 %) - - - - - - 

DK T 7 Børnesokker (75 %) - - - - - - 

EU T 1 Underbukser (95 %) - - - - - - 

EU T 2 Underbukser (95 %) - - - - - - 

EU T 3 Voksensokker (24 %) - - - - - - 

EU T 4 Børnesokker (55 %) - - 1,5 1,5 - - 

EU T 5 Børnesokker (73 %) - - - - - - 

EU T 6 Voksensokker (20 %) - - 0,8 1,2 - - 

EU T 8 Børnesokker (ukendt) - - - - - - 

N-EU T 1 Underbukser (ukendt) - - - - - - 

N-EU T 2 Voksensokker (95 %) - - - - - - 

N-EU T 3 Børnesokker (72 %) - - 0,6 0,8 30 38 

N-EU T 4 Børnesokker (72 %) - - - - 252 235 

N-EU T 5 Voksensokker (90 %) - - 0,7 0,5 17 21 

N-EU T 6 Underbukser (95 %) - - - - - - 

N-EU T 8 Børnesokker (70 %) - - - - - - 
- angiver indhold mindre end detektionsgrænsen på hhv. 0,5 ng/g (butyl- og propylparaben) eller 5 ng/g 
(BPA) 
 
 
 
[Tekst - Slet ikke efterfølgende linje, sektionsskifte] 
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Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer 
Formålet med projektet var at kortlægge anvendelsen af udvalgte hormonforstyr-
rende stoffer og/eller stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, i pro-
dukter som børn og gravide anvender. Derudover blev det undersøgt, om der er for-
skel på indholdsstoffer i produkter købt i Danmark, EU (ud over Danmark) og uden 
for EU. 
I alt blev der indkøbt 78 forbrugerprodukter som blev undersøgt for BHT, BHT og D4 i 
produkter af plast og/eller silikone, BPA, butyl- og propylparaben i tekstiler og butyl- 
og propylparaben i kemiske legetøjsblandinger. Produkterne var alt fra bideringe og 
sutter til sokker, sæbebobler og covers til telefoner og iPad/tablets.  
Resultatet var, at BHT blev identificeret i fire ud af de 18 undersøgte plastprodukter, 
propylparaben og BPA blev identificeret i sokker (dog ikke i underbukser), Butyl- og 
propylparaben blev begge identificeret i to af de undersøgte sæbeboblevæsker, men 
ikke i nogen af de undersøgte fingermalinger. Endvidere blev D4 identificeret i otte af 
de 18 undersøgte silikoneprodukter og et produkt af plast.  
Samlet indeholder fire ud af i alt 28 produkter (14 %), seks ud af 27 produkter (22 %) 
og otte ud af 23 produkter (35 %) fra hhv. DK, EU-lande og Non-EU-lande mindst ét 
af de seks udvalgte stoffer. 
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