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 Liste 2-kemikalier 
 

Indberetning af oplysninger fra virksomheder, der i 2019 havde aktiviteter med de kemikalier, 

der er opført på C-våben konventionens liste 2. 
 

Vejledning til Spørgeskema 2 (liste 2-kemikalier) 

Formålet med spørgeskemaet er, at indhente supplerende oplysninger om berørte virksomheder til brug for de årlige 

erklæringer, som Danmark er forpligtet til at indsende til det internationale overvågningsorgan under konventionen, 

OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Inden spørgeskemaet udfyldes, bedes oplysninger, 

forklaringer og definitioner gennemlæst grundigt.    

 

C-våben konventionens betydning for berørte danske virksomheder 

FN's konvention om forbud mod kemiske våben (C-våben konventionen) trådte i kraft 29. april 1997. Hvert år skal der 

indsendes årlige erklæringer til OPCW, dels om aktiviteter i det foregående år, dels om planlagte aktiviteter i det 

kommende år. Dette spørgeskema har til formål at indhente oplysninger om udførte aktiviteter i 2019 med de 

kemikalier, der er omfattet af liste 2 i C-våbenkonventionen. 

 

Berørte virksomheder har pligt til at: 

• Afgive oplysninger til brug for årlige erklæringer. Erhvervsstyrelsen indsamler som national myndighed disse 

oplysninger og videresender dem i til OPCW’s hovedsæde i Haag i form af erklæringer.  

• Acceptere inspektioner foretaget af internationale inspektører udsendt af OPCW i Haag. 

 

Desuden kan eksport af kemikalier, der er omfattet af konventionen, være underlagt kontrol, dvs. at der stilles krav om 

eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen. 

 

C-våben konventionens liste 2-kemikalier - hvilke virksomheder er erklæringspligtige?  

C-våben konventionens kemikaliebilag er nærmere beskrevet i det vedlagte skema ”Identifikation af virksomheder og 

institutioner, der er berørt af FN’s konvention om forbud mod kemiske våben”. Liste 2-kemikalier omfatter kemikalier, 

som er udgangsstoffer for kemiske våben, men som også har en vis kommerciel anvendelse som udgangsstoffer for f.eks. 

insekticider, herbicider, smøremidler og farmaceutiske produkter.  

 

De virksomheder, som har pligt til at udfylde vedlagte spørgeskema, er: 

Virksomheder, som i 2019 fremstillede, forarbejdede, anvendte, importerede eller eksporterede liste 2-kemikalier i 

mængder over tærskelværdierne angivet i det gule skema: 

 

Liste 2 – tærskelværdier 

Blandinger 

De angivne tærskelværdier gælder ikke kun, når kemikaliet forekommer som et entydigt kemisk stof, men også når det 

forekommer som bestanddel i en blanding, hvis dets koncentration i blandingen er mere end 30 vægt %. For kemikalierne 

på liste 2A (BZ, PFIB og Amiton) er tærskelværdien dog 1 %, jf. OPCW`s beslutning af 2. december 2009 C-14/DEC-4. 

Af samme beslutning gælder endvidere, at blandinger indeholdende mere end 1 %, men mindre end eller lig med 10 % af 

et liste 2 A kemikalie ikke er erklæringspligtige under forudsætning af, at den samlede årlige mængde, der er fremstillet, 

forarbejdet eller anvendt, ikke overskrider tærskelværdierne angivet i identifikationsskemaet. 

 

Eksempel - fremstilling 

En virksomhed fremstiller 4 tons af en blanding, hvori liste 2-kemikaliet arsentrichlorid fremkommer direkte som 

bestanddel af blandingen i koncentrationen 50 vægt %. Virksomheden skal derfor opgive det pågældende liste 2-

kemikalies vægt, dvs. 2.000 tons til Erhvervsstyrelsen.  

 

Eksempel - import/eksport 

En virksomhed importerer/eksporterer 40 kg af en blanding, hvori liste 2-kemikaliet arsentrichlorid fremkommer direkte 

som bestanddel af blandingen i koncentrationen 50 vægt %. Virksomheden skal derfor opgive det pågældende liste 2-

kemikalies vægt, dvs. 20 kg til Erhvervsstyrelsen. 

 

Fortrolighed 

Alle oplysninger indsendt til Erhvervsstyrelsen behandles fortroligt og vil ligeledes blive behandlet fortroligt af OPCW, 

idet oplysninger vil blive klassificeret svarende til den danske fortrolighed ”til tjenestebrug” og den tilsvarende 

fortrolighedsgrad i OPCW ”OPCW Restricted”. 
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      Liste 3-kemikalier 

 

Indberetning af oplysninger fra virksomheder, der i 2019 havde aktiviteter med de kemikalier, 

der er opført på C-våben konventionens liste 3. 
 

Vejledning til Spørgeskema 3 (liste 3-kemikalier) 

Formålet med spørgeskemaet er, at indhente supplerende oplysninger om berørte virksomheder til brug for de årlige 

erklæringer, som Danmark er forpligtet til at indsende til det internationale overvågningsorgan under konventionen, 

OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Inden spørgeskemaet udfyldes, bedes oplysninger, 

forklaringer og definitioner gennemlæst grundigt.   

 

C-våben konventionens betydning for berørte danske virksomheder 

FN's konvention om forbud mod kemiske våben (C-våben konventionen) trådte i kraft 29. april 1997. Hvert år skal der 

indsendes årlige erklæringer til OPCW, dels om aktiviteter det foregående år, dels om planlagte aktiviteter i det kommende 

år. Dette spørgeskema har til formål at indhente oplysninger om udførte aktiviteter i 2019 med de kemikalier, der er 

omfattet af liste 3 i C-våben konventionen. 

 

Berørte virksomheder har pligt til at: 

• Afgive oplysninger, til brug for årlige erklæringer. Erhvervsstyrelsen indsamler som national myndighed disse 

oplysninger og videresender dem i til OPCW's hovedsæde i Haag i form af erklæringer. 

 

• Acceptere inspektioner foretaget af internationale inspektører udsendt af OPCW i Haag. 

 

Desuden kan eksport af kemikalier, der er omfattet af konventionen, være underlagt kontrol, dvs. at der stilles krav om 

udførselstilladelse fra Erhvervsstyrelsen. 

 

C-våben konventionens liste 3-kemikalier. Hvilke virksomheder er erklæringspligtige?  

C-våben konventionens kemikaliebilag er nærmere beskrevet i det vedlagte skema ”Identifikation af virksomheder og 

institutioner, der er berørt af FN’s konvention om forbud mod kemiske våben”. Liste 3-kemikalier omfatter kemikalier, 

som kan bruges som udgangsstoffer for kemiske våben, og som produceres i store mængder til civilt brug. Producenter 

af herbicider, insekticider, farmaceutiske produkter, maling, tekstilprodukter og smøremidler er de vigtigste brugere af 

disse kemikalier, der anvendes som udgangsstoffer for de nævnte produkter.  

 

De virksomheder, som har pligt til at udfylde vedlagte spørgeskema, er:  

Virksomheder, som i 2019 fremstillede mere end 30 ton af et liste 3-kemikalie pr. fabrik, herunder som led i en blanding, 

jf. nedenfor, og hvor liste 3-kemikaliet samtidig udgør mere end 30 % af blandingen. Virksomheder, der har importeret 

eller eksporteret liste 3-kemikalier, herunder hvor liste 3-kemikaliet udgør mere end 30 % af blandingen, har endvidere 

pligt til at foretage indberetning. Der er ikke længere nogen bagatelgrænse for indberetning af import- og eksportdata 

vedrørende liste 3-kemikalier. 

 

Blandinger 

Den angivne tærskelværdi (30 tons for fremstilling) gælder ikke kun, når kemikaliet forekommer som et entydigt kemisk 

stof, men også når det forekommer som bestanddel af en blanding, hvis dets koncentration i blandingen er over 30 vægt 

%.  

 

Eksempel - fremstilling:  

En virksomhed fremstiller 110 tons af en blanding, hvori et liste 3-kemikalie fremkommer direkte som bestanddel i en 

koncentration på 50 vægt %. Virksomheden skal opgive det pågældende kemikalies vægt, dvs. 55 tons til 

Erhvervsstyrelsen.  

 

Fortrolighed 

Alle oplysninger indsendt til Erhvervsstyrelsen behandles fortroligt og vil ligeledes blive behandlet fortroligt af OPCW, 

idet oplysninger vil blive klassificeret svarende til den danske fortrolighed ”til tjenestebrug” og den tilsvarende 

fortrolighedsgrad i OPCW ”OPCW Restricted”. 
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Doc og PSF-kemikalier 

 
Indberetning af oplysninger fra virksomheder, der i 2019 fremstillede DOCs og PSF-

kemikalier. 

 
Vejledning til Spørgeskema 4 (DOCs og PSF-kemikalier) 

Formålet med spørgeskemaet er at indhente oplysninger om berørte virksomheder til brug for de årlige erklæringer, som 

Danmark er forpligtet til at indsende til det internationale overvågningsorgan under konventionen, OPCW (Organisation 

for the Prohibition). Inden spørgeskemaet udfyldes, bedes oplysninger, forklaringer og definitioner gennemlæst grundigt.  

 

C-Våben konventionens betydning for berørte danske virksomheder 

FN's konvention om forbud mod kemiske våben (C-våben konventionen) trådte i kraft 29. april 1997. Hvert år skal der 

indsendes årlige erklæringer til OPCW, dels om aktiviteter det foregående år, dels om planlagte aktiviteter i det kommende 

år. Dette spørgeskema har til formål at indhente oplysninger om virksomheder, der i 2019 fremstillede DOCs og PSF-

kemikalier. 

 

Berørte virksomheder har pligt til at:  

• Afgive oplysninger til brug for årlige erklæringer. Erhvervsstyrelsen indsamler som national myndighed disse 

oplysninger og videresender dem til OPCW´s hovedsæde i Haag.  

• Acceptere inspektioner udført af internationale inspektører udsendt af OPCW I Haag. 

 

Desuden kan eksport af kemikalier, der er omfattet af konventionen, være underlagt kontrol, dvs. at der stilles krav om 

udførselstilladelse fra Erhvervsstyrelsen.   

 

DOCs og PSFs - hvilke virksomheder er erklæringspligtige?    

C-våben konventionens kemikaliebilag er nærmere beskrevet i det vedlagte skema ”Identifikation af virksomheder og 

institutioner, der er berørt af FN’s konvention om forbud mod kemiske våben”. Konventionen dækker også ulistede 

diskrete (veldefinerede), organiske kemikalier (DOC), inkl. de kemikalier, der indeholder fosfor, svovl eller fluor (PSF). 

DOCs og PSFs er et begreb, som dækker over næsten al kemisk produktion. Disse stoffer er relevante for C-våben 

konventionen, fordi man ved at lokalisere produktionen af DOCs og PSFs lokaliserer al kemisk produktionsvirksomhed, 

og derfor også lokaliserer, hvor kemisk våbenproduktion potentielt kunne finde sted. Hvis man mistænker en stat for at 

opgive forkerte data om sin produktion, vil et sandsynligt skridt for OPCW være at inspicere de virksomheder, der 

producerer DOCs og PSFs. 

 

De virksomheder, der har pligt til at udfylde vedlagte spørgeskema, er virksomheder, der:  

 

- I år 2019 ved syntese fremstillede mere end 200 tons ulistede diskrete organiske kemikalier (DOCs) pr. 

fabriksanlæg, og/eller  

- I år 2019 ved syntese fremstillede mere end 30 tons pr. fabrik af et ulistet diskret kemikalie indeholdende 

elementerne fosfor, svovl eller fluor (PSF). 

 

Fortrolighed 

Alle oplysninger indsendt til Erhvervsstyrelsen behandles fortroligt og vil ligeledes blive behandlet fortroligt af OPCW, 

idet oplysninger vil blive klassificeret svarende til den danske fortrolighed ”til tjenestebrug” og den tilsvarende 

fortrolighedsgrad i OPCW ”OPCW Restricted”. 

 


