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Indledning
Den 10. august 1957 nedsatte indenrigsministeriet et udvalg til behandling af spørgsmålet
om revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer, jfr. lovbekendtgørelse nr.
369 af 8. december 1954, og de i medfør af denne lov udstedte bestemmelser. Udvalget fik følgende sammensætning:
professor, dr. med. P. Bonne vie, formand,
overlæge, dr. med. A. Harrestrup Andersen,
professor, dr. med. vet. Sv. Dalgaard-Mikk el s en,

afdelingsleder i sundhedsstyrelsen, apoteker
K. Aa. Kjær,
fuldmægtig; i indenrigsministeriet H. Mayntzhusen,
forstander for kemikaliekontrollen J. L.
Schnicker,
kontorchef i sundhedsstyrelsen A. Skovgaard.
Fuldmægtig Mayntzhusen har tillige fungeret
som udvalgets sekretær.

P. Bonne vie

Udvalget har holdt 26 møder.
Repræsentanter for forskellige myndigheder,
herunder direktoratet for arbejdstilsynet, rigspolitiet og sundhedsstyrelsen samt repræsentanter for industri og handel har deltaget i flere af
udvalgets møder og i øvrigt i drøftelser med
enkelte af udvalgets medlemmer. Den herved
stedfundne udveksling af synspunkter og erfaringer har givet udvalget værdifulde impulser i arbejdet og har i vidt omfang fået indflydelse på udformningen af udvalgets udkast
til lov og bekendtgørelser, herunder de dertil
knyttede lister.
Udvalget afgiver herved nedenstående betænkning med tilhørende udkast til lov om gifte
og sundhedsfarlige stoffer samt udkast til to bekendtgørelser i tilslutning til loven.
København, den 16. september 1959.

A. Harrestrup Andersen

Sv. Dalgaard-Mikkelsen

formand

K. Aa. Kjær

H. Mayntzhusen
sekretær

J. L. Schnicker

A. Skovgaard

KAPITEL I.

Gældende bestemmelser om gifte og
sundhedsfarlige stoffer
De almindelige bestemmelser om gifte og andre for sundheden farlige stoffer findes i. lov nr.
34 af 28. februar 1931 som ændret ved lov nr.
115 af 13. april 1954. Loven er optrykt som lovbekendtgørelse nr. 369 af 8. december 1954.
I medfør af loven er der i tidens løb udstedt
en række bekendtgørelser, hvoraf følgende er i
kraft:
Bekendtgørelse nr. 333 af 22. december 1931
om opbevaring, salg og udlevering til teknisk
brug af gifte og andre for sundheden farlige
stoffer, jfr. bekendtgørelse nr. 121 af 29. marts
1949 og bekendtgørelse nr. 397 af 20. september 1950.
Bekendtgørelse nr. 334 af 22. december 1931
om apotekeres udlevering af gifte og andre for
sundheden farlige stoffer.
Anordning nr. 181 af 25. maj 1934 om anvendelse af sundhedsfarlige stoffer til kosmetisk
brug m. m. samt af sundhedsfarlige farver til
teknisk brug.
Bekendtgørelse nr. 334 af 29. juni 1943 om
opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug
af forskellige organiske opløsningsmidler og
produkter indeholdende sådanne, jfr. bekendtgørelse nr. 389 af 19. december 1944 og bekendtgørelse nr. 397 af 20. september 1950,
Bekendtgørelse nr. 50 af 27. februar 1948 om
ændrede regler for alfa-napthyl-thiourinstofs optagelse på de lov nr. 34 af 28. februar 1931 om
gifte og andre for sundheden farlige stoffer vedføjede giftlister og om særlige regler for opbevaring m. v. ai' dette stof og blandinger heraf.
Bekendtgørelse nr. 367 af 15. august 1950
om etikettering m. v. af mærkeblæk indeholdende anilin, anilinforbindelser og sølvnitrat.
Bekendtgørelse nr. 398 af 20. september 1950

om ændrede regler for optagelse af sure og normale alkali- og ammoniumsalte af flussyre
(fluorbrinte) og fluorsiliciumbrinte på giftlovens lister.
Bekendtgørelse nr. 470 af 7. december 1950
om kloramin.
Bekendtgørelse nr. 60 af 13. marts 1954 om
thallium.
Bekendtgørelse nr. 61 af 13. marts 1954 om
blodkoagulationshæmmende stoffer.
Bekendtgørelserne nr. 183 af 31. marts 1943,
nr. 507 af 12. december 1947, nr. 289 af 10.
juni 1950 samt nr. 315 af 16. oktober 1954 om
ændring af de i lov nr. 34 af 28. februar 1931
om gifte og andre for sundheden farlige stoffer vedføjede lister.
Endvidere har indenrigsministeriet i cirkulærer af 29. maj 1937 og 27. august 1957
meddelt politimyndighederne visse instruktioner
med hensyn til påtegning på giftrekvisitioner.
På specielle områder findes der imidlertid
regler om giftige og sundhedsiårlige stoffer,
som gælder ved siden af giftlovens almindelige
regler eller ligefrem træder i stedet for disse:
Således indeholder apotekerloven (lov nr. 209
af 11. juni 1954) en række bestemmelser om
lægemidler, der ofte vil indeholde gifte og sundhedsfarlige stoffer. For apotekeres vedkommende indeholder lovens § 22 hjemmel til fremstilling og forhandling ikke blot af lægemidler,
men også af gifte i øvrigt. I lovens kapitel 7 gives der særlige regler om håndkøbsudsalg samt
sygehuses, lægers og dyrlægers behandling af
laegemidler m. v. ; endvidere findes bestemmelser i kapitel 11 om de som leverandører til apotekerne kontrollerede laboratorier og engros-
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virksomheder og i kapitel 1 2 om virksomheder,
der fremstiller, emballerer eller forhandler medicinske specialiteter.
For tandlægers vedkommende findes i lov nr.
190 af 11. juni 1954 om udøvelse af tandlægevirksomhed tilsvarende regler som for læger og
dyrlæger om adgang til ved recept at foreskrive
lægemidler for deres patienter og til at rekvirere
og anvende lægemidler i deres praksis.
Særlig indgribende bestemmelser findes om
euforiserende stoffer i lov nr. 169 af 24. maj
1955. Indenrigsministeren kan herefter bl. a. bestemme, at euforiserende stoffer, der frembyder
en ganske særlig fare, ikke må forefindes her i
landet, medens han for mindre farlige stoffer af
denne art kan bestemme, at de her i landet kun
må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt
øjemed, og ministeren kan i forbindelse hermed
fastsætte begrænsninger med hensyn til ind- og
udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse,
fremstilling, forarbejdning og besiddelse af disse stoffer.
For en anden gruppe stoffer med særlig giftvirkning, de radioaktive stoffer, er det i lov nr.
94 af 31. marts 1953 bestemt, at disse stoffer
kun må fremstilles, indføres eller besiddes, såfremt tilladelse er meddelt af sundhedsstyrelsen.
Indenrigsministeren er bemyndiget til at udfærdige bestemmelser vedrørende de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse
med indførsel, fremstilling, anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse m. v. af radioaktive stoffer.
Om sprængstoffer og krigsmateriel findes bestemmelser henholdsvis i lov nr. 74 af 7. april
1899 med senere ændringer og lov nr. 139 af
7. maj 1937, jfr. anordning nr. 238 af 16. juli
1937, der bl. a. omfatter kemiske kampstoffer.
For den gruppe af gifte og sundhedsfarlige
stoffer, der benyttes som midler til bekæmpelse
af Plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr,
findes regler 1 lov nr. 76 af 9. marts 1948, jfr.
lov nr. 113 af 13. april 1954. Disse love og de i
henhold hertil udstedte bekendtgørelser fastsætter en række regler om forhandling, tilvirkning,
kontrol med og anerkendelse af sådanne midler,

og disse midler er undtaget fra de almindelige
bestemmelser om gifte og sundhedsfarlige stoffer, såfremt de foreligger i originalpakning, der
opfylder de i medfør af den nævnte lovgivning
fastsatte bestemmelser til imødegåelse af den
med deres anvendelse forbundne giftfare, jfr.
giftlovens § 1, stk. 4. Nogle specielle regler findes i lov nr. 116 af 31. marts 1938 om udryddelse af rotter samt i lov nr. 109 af 31. marts
1953, jfr. lov nr. 299 af 21. december 1957, om
bekæmpelse af skadeligt dyre- og fuglevildt. I
denne forbindelse kan det også nævnes, at lov
nr. 145 af 28. april 1931 om jagten i § 32 indeholder et forbud - med visse undtagelser - mod
udsætning af gift uden landbrugsministerens tilladelse.
Også lovgivningen om levnedsmidler, jfr.
navnlig lov nr. 174 af 28. april 1950, berører
det her omhandlede område. Denne lovs § 2, a,
indeholder bl. a. forbud mod udbud til salg eller
overdragelse til andre af et levnedsmiddel, dersom det ved anvendelse på sædvanlig måde kan
medføre forgiftning, samt i øvrigt en række bestemmelser, der tager sigte på at undgå forgiftning ikke blot fra egentlige levnedsmidler, men
også fra nydelsesmidler samt brugs- og forbrugsgenstande.
Endelig skal herved nævnes lovgivningen om
arbejderbeskyttelse (lovene nr. 226-228 af 11.
juni 1954 henholdsvis om almindelig arbejderbeskyttelse, om arbejderbeskyttelse inden for
handels- og kontorvirksomhed samt om arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og
gartneri). Disse love indeholder en række bestemmelser, der bl. a. tager sigte på at beskytte
de i erhvervene beskæftigede personer mod forgiftning og sundhedsfare, ;fr. således bestemmelserne i førstnævnte lovs § 13, nr. 16 og 19,
og § 27 vedrørende forebyggelse af fare ved arbejde med røg, damp, giftige og eksplosive luftarter m. v. og giftige og andre sundhedsskadelige stoffer. Lovens § 29 bemyndiger socialministeren til bl. a. at udfærdige nærmere forskrifter
vedrørende arbejdsprocesser, der rummer alvorlig sundhedsfare m. m. De to sidstnævnte love
indeholder henvisninger til disse bestemmelser.

KAPITEL II.

Lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer
A. Historisk udvikling.

Den historiske udvikling inden for giftlovgivningen i Danmark er i korthed følgende:
Før den nugældende giftlov fandtes den
egentlige giftlovgivning i forordning af 1. april
1796, som fastsætter forsigtighedsregler, der
bør iag.uages og følges ved salg og handel med
gilt, og plakat af 19. april 1843, indeholdende
nærmere bestemmelser i de gældende anordninger angående handel med gift. Ifølge disse bestemmelser betragtedes imidlertid kun 7 stoffer
som gifte. Det var apotekerne forbeholdt at sælge og udlevere disse gifte, dog at det også var
grosserere tilladt at sælge dem, men kun i partier, hvis salgspris lå over 40 kr., og kun i de
originale emballager, hvori de var indført her
til landet. Med hensyn til indførslen tillodes det
fabrikanter og håndværkere selv at indføre de
gifte, de brugte i deres næringsdrift.
Med hensyn til andre giftige stoffer end de 7
gifte, der omfattedes af den egentlige giftlovgivning, fandt der en vis regulering sted igennem apotekerlovgivningen. I anordning om apotekervarer af 1. august 1914 havde man således
foruden egentlige medicinalvarer, hvoraf en del
var giftige, fundet anledning til blandt de apotekerne forbeholdte varer at optage en række
gifte, der først og fremmest havde teknisk anvendelse, og i anordning af 30. december 1913
om regler for apotekeres salg af gift, der ikke
sælges som lægemiddel, var det blandt andet
fastsat, at gifte til teknisk brug - med visse undtagelser - kun måtte udleveres mod skriftlig rekvisition, forsynet med politiets påtegning om, at
der intet vides til hinder for, at giften udleveres.
De gamle giftbestemmelser havde længe været følt utilfredsstillende. En i 1877 nedsat kommission udarbejdede et lovforslag, der gentagne
gange blev forelagt i rigsdagen, hvor det stødte

på modstand. En ny kommission, der blev nedsat i 1916, afgav i 1925 en betænkning om revision af giftlovgivningen, indeholdende et lovforslag, der efter fremsættelse i rigsdagen, først
i samlingen 1927—28 og derefter i samlingen
1930-31, blev gennemført som lov nr. 34 af 28.
februar 1931 om gifte og andre for sundheden
farlige stoffer.
I forbindelse med en revision af landbrugsministeriets lovgivning om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr gennemførtes lov nr. 115 af 13. april 1954
om ændring af giftloven, hvorved disse midler
i hovedsagen blev undtaget fra giftlovens bestemmelser. Denne ændringslov var baseret på
en betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den. med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare, afgivet i 1953 af
landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige
plantebeskyttelsesmidler.
B. Principperne i giftloven.

I fornævnte kommissionsbetænkning af 1925,
der ligger til grund for det lovudkast, som i det
væsentlige er enslydende med giftloven af 1931,
er der givet udtryk for følgende hovedsynspunkter:
Formålet med en giftlovgivning må først og
fremmest være at give sådanne sikkerhedsregler,
at forgiftninger i så vidt omfang som muligt
forhindres. På den anden side er det ønskeligt i
så vidt: omfang som muligt at imødekomme de
krav, der fra erhvervenes side vil kunne stilles
om let adgang til at komme i besiddelse af gifte,
der finder erhvervsmæssig anvendelse.
Til illustration af en giftlovgivnings nødvendighed anføres eksempler på typiske forgiftningstilfælde: Giftmord, selvmord, tilfældige forgiftninger (navnlig ved forveksling med
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drikkevarer, ved anvendelse i håndværk og industri, ved benyttelse i teknikken af urene stoffer, der indeholder gifte, ved tilberedning af
spisevarer, ved anvendelse af husgeråd, farver
og legetøj, som indeholder giftig maling, samt
ved længere tids omgang med gifte (kronisk
forgiftning, f. eks. blyförgiftning) ) ; endvidere
anføres de såkaldte medicinalforgiftninger', der
dels kan forekomme ved kvaksalveres ukyndige
ordinering af lægemidler, dels ved forveksling
af lægemidler i hjemmet og dels ved fejlagtig
ordination eller ekspedition af lægemidler.
Som midler til forhindring af forgiftninger
foreslog kommissionen vanskeliggørelse af adgangen til at komme i besiddelse af gifte og
overladelse af forhandlingen og udleveringen af
disse til personer med tilstrækkelig sagkundskab
og ansvarsfølelse til at omgås gifte på forsvarlig
måde. For så vidt angår forhindring af mord og
selvmord fandt kommissionen, at man i det væsentlige måtte indskrænke sig hertil. Med hensyn til tilfældige og medicinelle forgiftninger
måtte disses antal kunne indskrænkes ved påbud
om forsigtighedsregler ved opbevaring af gifte.
Medens kommissionen fandt, at forebyggelse
af levnedsmiddelforgiftning lå uden for giftlovens område, mente man derimod at måtte beskæftige sig med forebyggelse af forgiftninger
ved teknisk anvendelse af gifte, særlig giftige
farver til brugsgenstande. Beskyttelse mod forgiftning under erhvervsmæssigt arbejde måtte
henhøre under arbejderbeskyttelseslovgivningen
(»fabrikloven«).
Oprindelig indeholdt giftloven en række særlige bestemmelser om gifte, der anvendes til bekæmpelse af plantesygdomme, insekter samt andre dyr, som er skadelige for have- og landbruget. Efter den voldsomme vækst i anvendelsen
af sådanne midler fandtes det imidlertid hensigtsmæssigt helt at henføre disse stoffer under
den særlige lovgivning under landbrugsministeriet om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr, for så vidt bekæmpelsesmidlerne foreligger i original pakning, der opfylder de i medfør af lovgivningen
om disse midler fastsatte bestemmelser til imødegåelse af den med deres anvendelse forbundne
giftfare. Dette skete som foran nævnt ved lov
nr. 115 af 13. april 1954.
Den gældende lov er de.ll: i et afsnit med bestemmelser vedrørende gifte, et afsnit med bestemmelser vedrørende andre for sundheden farlige stoffer samt et tredie afsnit med almindelige bestemmelser. Endvidere slutter sig til først-

nævnte afsnit to lister I og II, indeholdende en
fortegnelse over stoffer, der er gifte i lovens
forstand.
Bestemmelser vedrørende gifte.
Kommissionen definerede »gifte« som stoffer, der i små mængder virker skadeligt eller
dræbende på den menneskelige organisme, men
denne afgrænsning er ikke skarp. En række gifte
forekommer imidlertid så sjældent, at de er
uden praktisk betydning for giftlovgivningen,
og kommissionen foreslog i det væsentlige derfor kun optaget på listerne sådanne gifte, der på
daværende tidspunkt kom i betragtning til medicinsk eller teknisk anvendelse, suppleret med
bestemmelse om adga.ng for indenrigsministeren
til at foretage ændringer i listerne.
Giftene er fordelt mellem de to lister, således
at liste I indeholder de stærke gifte, der i ganske ringe mængde fremkalder døden, medens liste II indeholder de stoffer, af hvilke der udkræves en noget større mængde for at fremkalde
giftvirkning, og med hensyn til hvilke man derfor ikke behøver at træffe så strenge bestemmelser vedrørende opbevaring o. lign. som med hensyn til de på liste I opførte gifte. Yderligere opdelte man hver liste i et afsnit A, omfattende
gifte, der antoges for tiden væsentlig kun at have medicinsk eller videnskabelig interesse, og et
afsnit B, omfattende gifte, der havde anvendelse
i håndværk og industri eller i øvrigt til teknisk brug, idet der ved denne opdeling skabtes
grundlag for at fastsætte lempeligere regler for
udlevering af B-stofferne til erhvervsvirksomheder.
Med henblik på fornøden kontrol med giftstofferne fastsætter loven regler om, hvem der
er berettiget til at fremstille, indføre og forhandle gifte, og desuden bestemmelser om giftes
opbevaring.
Endelig indeholder afsnitret om gifte nogle
specielle bestemmelser vedrørende farver, en bemyndigelse for indenrigsministeren til at fastsætte forsigtighedsregler ved anvendelse af særlig farlige gifte m. m.
Bestemmelser vedrørende andre for sundheden
farlige stoffer.
De under dette afsnit af loven henhørende
stoffer er ikke blot skadelige for helbredet, men
kan også være livsfarlige. I den fornævnte kommissionsbetænkning udtaltes det med hensyn til
disse stoffer, der har stor arvendelse ikke blot
i industrien, men også i husholdningen, og som
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delvis er almindelige detailhandlervarer, at man
måttte give forsigtighedsregler, så meget mere
som et stort antal af de tilfældige, meget alvorlige forgiftninger ved forvekslinger netop skyldes disse stoffer. Man kunne dog efter kommissionens opfattelse i det væsentlige nøjes med
regler for detailhandelen.
Giftloven opregner i § 16 en række ætsende
væsker og pålægger enhver, der sælger, og enhver forbrugsforening, have- eller landbrugsorganisation, der til sine medlemmer udleverer
disse væsker, at iagttage visse bestemmelser, og
på tilsvarende måde bemyndiges i § 17 indenrigsministeren til at fastsætte bestemmelser vedrørende en række opregnede tørre, farlige stoffer. I øvrigt er indenrigsministeren bemyndiget
til at bestemme, at de omhandlede forsigtighedsregler skal finde anvendelse på andre væsker
eller stoffer med lignende farlige egenskaber
som de opregnede.
I øvrigt skal man for så vidt angår enkeltheder i den ga^ldende giftlovgivning henvise til
nedenstående bemærkninger til det af udvalget
udarbejdede lovudkast.
C. Fortsat behov for giftlovgivning. Kritik af
den gældende giftlov.

For udvalget har der først rejst sig det spørgsmål, hvorvidt der fortsat er behov for en giftlovgivning, og om ændring af de gældende lovregler er påkrævet.
En af sundhedsstyrelsens medicinalstatistiske
kontor udarbejdet oversigt over forgiftning ved
ulykkestilfælde i Danmark i 7-året 1949-55 viser, at der årlig behandles ca. 400 »tekniske«
forgiftningsulykker på sygehusene. Blandt årsagerne til disse forgiftninger dominerer petroleum, terpentin og benzin med ca. 120 tilfælde
og syrer, alkalier og ammoniakvand med ca. 60
tilfælde. Af egentlige gifte tegner sig nikotin
og paration, (bladan) for ca. 50, men arsenik,
thallium, cyan, stryknin m. v. kun for ca. 10 forgiftninger behandlede på sygehus pr. år. En tilsvarende statistik for 1957 viser i hovedsagen
samme resultater, nemlig ialt 411 behandlede
tilfælde, heraf 138 forgiftninger med petroleum,
terpentin og benzin, 27 med syrer, alkalier og
ammoniakvand og henholdsvis 71 og 13 tilfælde vedrørende de sidstnævnte egentlige gifte.
Endvidere viser statistikken for 1949—55, at
»tekniske gifte« var årsag til ialt 69 dødsfald i
dette tidsrum, d. v. s. ca. 10 dødsfald om året i).
1

) Jfr. Bonnevie, Ugeskrift for Læger 1957, side 259-

Særlig interesse knytter sig til nogle undersøgelser af forgiftninger hos børn 2 ).
På Sundby Hospitals børneafdeling har der i
årene 1945-55 været behandlet ialt 169 tilfælde, heraf 64 forårsaget af medicin, 54 af
husholdningsartikler (såsom petroleum, terpentin, acetone, ammoniakvand, sulfosæbe m.m.),
8 af musegift og insektmidler, 16 af giftige
planter og 27 af andre gifte. Af disse tilfælde
skyldes 132 tilfælde eller 78 % formentlig uhensigtsmæssig opbevaring af giftstofferne. 2/s af
forgiftningerne falder i aldersgrupperne 1-2 år.
En undersøgelse af samtlige forgiftningsdødsfald her i landet hos børn under 5 år i tiden
1941-55, ialt 94, viser en stigende tendens i antallet af forgiftninger med de »tekniske« gifte
som petroleum, loddevand og andre syrer. Der
peges særligt på, at foruden køkkenet er loftsog kælderrum almindelige forgiftningssteder for
børn.
Udvalget er derfor af den opfattelse, at der
fortsat er behov for regler, der sikrer, at forgift-

ninger forhindres i videst muligt omfang, idet
man ligesom hidtil må have for øje, at adgangen
til gifte og sundhedsfarlige stoffer til erhvervsmæssige formål ikke hæmmes unødigt.
Det bemærkes, at den særlige lovgivning
om midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr, hvilke midler i vidt
omfang indeholder gifte og sundhedsfarlige
stoffer, for tiden er genstand for revision i et
af landbrugsministeriet nedsat udvalg.
Med hensyn til kredsen af stoffer, der bør
omfattes af giftlovgivningen, gør den siden giftlovens vedtagelse i 1931 stedfundne stærke udvikling i anvendelsen af kemikalier det nødvendigt at underkaste giftlisterne og fortegnelserne
over sundhedsfarlige stoffer, der i det væsentlige er uændrede, en grundig revision med henblik på, dels om nye stoffer bør medtages, dels
om de nu optagne stoffer fortsat bør findes på
listerne eller eventuelt bør omplaceres.
Udvalget har overvejet, hvorvidt man i stedet
for sådanne lister kunne opstille en almindelig
definition af begrebet gift. Som foran nævnt har
den kommission, der forberedte den gældende
giftlov, mere almindeligt defineret gifte som
stoffer, der i små mængder virker skadeligt eller
dræbende på den menneskelige organisme. Man
har altså - ligesom den tidligere straffelov alene sigtet på beskyttelse af mennesker. I straf2

) Preben Ollendorff og Jan-Henrik Probst, Ugeskrift
for Læger 1958, side 55, samt 0. Aagenæs, Ugeskrift for Læger 1959, side 305.
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feloven af 15. april 1930 blev der imidlertid i
§ 190 knæsat et nyt princip, idet der blev indført - omend forholdsmæssig mildere - straf for
handlinger, herunder forgiftning, der udsætter
husdyrs liv eller sundhed for fare. Ved lov nr.
113 af 13. april 1954 om tillæg til lov om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt
og visse skadedyr fastsattes bestemmelser til
imødegåelse af faren for, at de af denne lov omfattede bekæmpelsesmidler forvolder skade såvel på mennesker som på husdyr. I samme lov
blev der fastsat straf for uforsvarlig omgang
med giftige bekæmpelsesmidler, således at menneskers eller husdyrs liv eller sundhed udsættes
for fare, og ved ændringsloven af samme dato
vedrørende giftloven blev der indføjet en ganske tilsvarende bestemmelse i giftlovens § 19
om uforsvarlig omgang med gifte og sundhedsfarlige stoffer. På et ganske specielt område,
nemlig med hensyn til beskyttelse af bier mod
forgiftning fra bekæmpelsesmidler, er der fastsat særlige regler i lov nr. 111 af 13. april 1954.
Udvalget er på denne baggrund af den opfattelse, at giftbegrebet bør tage sigte på beskyttelse af savel mennesker som husdyr. På den anden side bør man formentlig heller ikke gå videre, f. eks. til beskyttelse af nytte- og kulturplanter eller - endnu videre - til beskyttelse af
vilde dyr eller planter. For så vidt angår udbredelse af smitsomme sygdomme er der i straffelovens § 192 foreskrevet straf for den, som på
nærmere angiven måde forvolder fare for, at
smitsomme sygdomme finder indgang eller udbredelse blandt husdyr eller nytte- eller kulturplanter. Beskyttelse mod forgiftning på dette
område ved en udvidelse af giftbegrebet vil
imidlertid være meget kompliceret og synes i
øvrigt ikke påkrævet i samme grad som beskyttelse mod smitsomme sygdomme, der kan have
en langt mere uoverskuelig og ødelæggende
virkning end en forgiftning. Endvidere kan anføres, at nytte- og kulturplanter i hvert fald er
beskyttet mod giftskader gennem den almindelige erstatningsregel, og for så vidt angår vilde
dyr ligger der en vis beskyttelse i det foran side
8 nævnte forbud i jagtloven mod at udsætte
gift. Der er i øvrigt ikke for udvalget oplyst
noget særligt behov for udvidelse af giftbegrebet.
Den praktiske definition på gifte må i den
her omhandlede relation derfor blive: Stoffer,
der i små mængder virker dræbende eller skadeligt på menneskers eller husdyrs sundhed. Udvalget har imidlertid afstået fra at udarbejde en

mere eksakt definition til afløsning af giftlisterne, dels fordi en sådan definition ville blive
meget vanskelig at udarbejde, dels fordi den
utvivlsomt ville frembyde mange tvivlsspørgsmål ved anvendelsen i praksis. Man er derfor
blevet stående ved det hidtidige princip med
angivelse af en række bestemte stoffer, opført
på en liste I A og en liste I B, indeholdende
henholdsvis »stærke gifte« og »gifte«.
For så vidt angår lovens regler om adgang til
fremstilling, indførsel, udlevering og opbevaring af gifte, må disse føres à jour, allerede
fordi reglerne, der i et vist: omfang bygger på
de i den dagældende næringslov og apotekerlov
fastlagte begreber, ikke stemmer med de nyere
love på disse områder. Yderligere frembyder de
pågældende personers og virksomheders næringsretlige status ikke i sig selv særlige garantier for tilstedeværelsen af fornødne kvalifikationer og sikkerhedsloranstaltninger til omgang
med gifte. På baggrund af den stedfundne udbygning af arbejdstilsynets :ilsyn med virksomheder inden for alle erhvervsgrene synes det i så
henseende mere konsekvent i videst muligt omfang at kæde adgang til giftfremstilling m. v.
sammen med dette tilsyn eller eventuelt med tilsyn fra de farmaceutiske visitatorer, specialitetskontrollen, eller andet offentligt tilsyn.
Endvidere gør det udvidede praktiske behov
for brug af gifte og sundhedsfarlige stoffer det
rimeligt at udvide kredsen af virksomheder og
institutioner, der må fremstille og modtage gifte, f. eks. sygehuse og kommunale laboratorier,
hvor de fornødne forudsætninger for forsvarlig
behandling af gifte normalt vil være til stede,
hvortil kommer, at disse virksomheder nu er
inddraget under arbejdstilsynet.
Som det fremgår al de forannævnte statistiske
oplysninger om rorgiftningstilfælde i de senere
år, må langt den overvejende del af disse forgiftningstilfælde henføres til gruppen »forvekslinger«. Der synes således at være grund til i
særlig grad at sa^tte ind med hensyn til påbud
om forsvarlig emballage og opbevaring. Formentlig bør man tilstræbe anvendelse af bestemte, hensigtsmæssige emballagetyper kombineret med et forbud mod at anvende disse typer
til andet formål.
Endelig bør det tilstræbes, at bestemmelserne
om gifte og sundhedsfarlige stoffer, der nu findes i den i flere henseender uklart affattede lov
og en række bekendtgørelser, samles i en mere
klart affattet lov og nogle ganske få bekendtgørelser.

KAPITEL III.

Udkast til

Lov om gifte og sundhedsfarlige stoffer
Lovens område.
Q

1.

Stk. 1. Ved gifte forstås i denne lov de stoffer,
der er opført på de loven vedføjede lister I A og
B, samt enhver af et sådant stof tilberedt vare,
der er i besiddelse af stoffets giftige egenskaber
i en sådan grad, at sædvanlig anvendelse af varen rummer fare for forgiftning af mennesker
eller husdyr.
Stk. 2. Ved. sundhedsfarlige stoffer forstås i
denne lov de stoffer, der er opført på de loven
vedføjede lister II, III A og B samt IV, og endvidere enhver af et sådant stof tilberedt vare, der
er i besiddelse af stoffets sundhedsfarlige egenskaber i en sådan grad, at sædvanlig anvendelse
af varen rummer fare for menneskers eller husdyrs sundhed.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter indstilling fra sundhedsstyrelsen og - så vidt muligt efter forhandling med handelsministeren foretage ændringer i de nævnte lister eller opstille
nye lister.
Stk. 4. Indenrigsministeren kan tillade, at de i
stk. 1 og 2, jfr. stk. 3, omhandlede gifte og
sundhedsfarlige stoffer eller varer, der indeholder disse, på nærmere angivne betingelser helt
eller delvis undtages fra bestemmelserne i denne
lov.
Stk. 5. De i medfør af lovgivningen om
a) apotekervæsenet,
b) udøvelse al tandlægevirksomhed,
c) euforiserende stoffer,
d) midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr,
e) bekæmpelse af skadeligt dyre- og fuglevildt,

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

udryddelse af rotter,
jagten,
brug m. v. af radioaktive stoffer,
sprængstoffer,
kontrol med tilvirkning af krigsmateriel,
levnedsmidler m. m.,
arbejderbeskyttelse

gældende bestemmelser berøres ikke af denne
lov, der alene finder anvendelse på gifte og
sundhedsfarlige stoffer i det omfang, hvori den
nævnte lovgivning ikke indeholder bestemmelser vedrørende disse ; de under d) nævnte midler
til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og
visse skadedyr berøres i øvrigt ikke af denne lovs
regler, såfremt de foreligger i originalpakning,
der opfylder de i medfør af lovgivningen om
disse midler fastsatte bestemmelser til imødegåelse af den med deres anvendelse forbundne
giftfare.
I. Bestemmelser vedrørende gifte.
Fremstilling af gifte.
§ 2Stk. 1. Fremstilling, herunder forsøg med
fremstilling, af de af nærværende lov omfattede
gifte er kun tilladt den, som til arbejdstilsynet
har anmeldt at fremstille gifte.
Stk. 2. Til fremstilling af gifte henregnes opblanding, fortynding og imprægnering samt den
med henblik på udlevering foretagne udvejning,
ompakning eller omhældning af gifte, dog bortset fra sådan virksomhed i forbindelse med den
i § 3, nr. 6, nævnte forhandling.
Stk. 3- Ved fremstilling af gifte skal iagttages
de forsigtighedsforanstaltninger, der er foreskre-
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vet i lovene om arbejderbeskyttelse og de i medfør heraf udstedte bestemmelser.
Modtagelse af gifte.
Modtagelse (herunder indførsel) af de af
nærværende lov omfattede gute er kun tilladt:
1) De i § 2 nævnte giftfremstillere,
2) virksomheder, der til arbejdstilsynet har anmeldt i produktionen at arbejde med gifte i
kemiske reaktioner,
3) de som leverandører til apoteker kontrollerede laboratorier og engrosvirksomheder
samt fabrikanter af medicinske specialiteter,
4) apoteker,
5) handlende, som til kemikaliekontrollen har
anmeldt at forhandle gifte en gros,
6) handlende, som af indenrigsministeriet på
nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse
til at forhandle gifte en detail, dog kun for
så vidt angår de af denne tilladelse omfattede gifte,
7) sygehuse samt de af staten og kommunerne
drevne videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner,
8) virksomheder, som til arbejdstilsynet har anmeldt at anvende pågældende gift(e) som
hjælpemiddel i egen virksomhed,
9) personer over 18 år, der afgiver en særlig
rekvisition om udlevering — fra en af de
under nr. 4 eller 6 nævnte forhandlere — af
gift til et nærmere angivet ikke lægeligt formål, jfr. § 5, stk. 3-4.
Udlevering af gifte.
§ 4.
Berettiget til at udlevere de af nærværende lov
omfattede gifte er alene de i § 3, nr. 1—7 nævnte. De som nr. 7 nævnte er dog alene berettiget
til at udlevere gifte indbyrdes. Kun de som nr. 4
og 6 nævnte er berettiget til at udlevere gifte
til de i § 3, nr. 9, nævnte personer.
Stk. 1. Gifte må kun udleveres til personer
over 16 år. Det er forbudt at overlade gifte
til personer, der på grund af sindssygdom, åndssvaghed, beruselse, affekt, manglende udvikling
o. lign. kan befrygtes at volde skade på sig selv
eller andre med de pågældende gifte.
Stk. 2. Den, der udleverer gifte til de i § 3
som nr. 1-8 nævnte skal - såfremt det ikke i
forvejen er ham bekendt - afæske modtageren
erklæriiig om, på hvilket af de nævnte grundlag

giftene fordres udleveret, samt, for så vidt angår nr. 1-3, 5, 6 og 8 sikre sig, at de fornødne
anmeldelser og tilladelser foreligger. De under
nr. 1-6 anførte er pligtige at føre fortegnelser
eller kartoteker over modtagerne af gifte, jfr.
herved § 6.
Stk. 3. Gifte må kun udleveres til de i § 3,
nr. 9, nævnte personer, såfremt disse afgiver
en dateret, egenhændig underskrevet rekvisition
med oplysning om giftens betegnelse, mængde
og anvendelse, rekvirentens navn, stilling og
adresse samt erklæring om, at han kun vil anvende den som anført, opbevare den omhyggeligt og ikke overdrage den til andre.
Stk. 4. De i stk. 3 nævnte rekvisitioner skal før
udleveringen - med de af indenrigsministeren
nærmere fastsatte undtagelser - af politiet være
forsynet med påtegning om. at dette tillader udleveringen til det angivne formål. Politiet skal
nægte den omhandlede påtegning, såfremt det
angivne formål skønnes at kunne opfyldes på
rimelig måde med mindre farlige midler; rekvisitioner på gifte til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr skal afvises,
idet rekvirenterne henvises til at anvende de i
handelen værende af landbrugsministeriets giftnævn klassificerede bekæmpelsesmidler. Endvidere bør påtegning nægtes, såfremt rekvirenten af de i stk. 1 nævnte grande eller f. eks. på
grund af tidligere konstateret uforsvarlig omgang med gifte kan befrygtes at volde skade på
sig selv eller andre med de pågældende gifte.
§ 6'
Indenrigsministeren giver nærmere regler om
de i § 5 omhandlede rekvisitioners form samt
om de ekspederede rekvisitioners opbevaring.
Rekvisitionerne skal, så ofte det forlanges, forevises for politiet, kredslægen og kemikaliekontrollen, henholdsvis de farmaceutiske visitatorer.
Stk. 1. Enhver udlevering af gifte skal ske i
stærk, hel og forsvarligt tillukket emballage,
som er af en sådan art, at den ikke let giver anledning til forveksling af giften med ufarlige
stoffer. Emballagen skal være forsynet med etikette og derpå trykt eller særskilt giftmærke
samt eventuelt advarselspåskrift, jfr. § 13.
Stk. 2. Anvendelse af fornævnte giftmærke er
forbeholdt de af nærværende lov omfattede gifte eller andre stoffer, hvor tilsvarende anvendelse er lovhjemlet.
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Opbevaring af gifte.

§

Q
O.

Stk. 1. Opbevaring af gifte hos de i § 3 omhandlede virksomheder og personer skal, i det
omfang disse er undergivet lovgivningen om arbejderbeskyttelse, ske i overensstemmelse med
de i henhold til denne lovgivning gældende forskrifter, jfr. dog tillige stk. 2-4.
Stk. 2. For de i § 3, nr. 3, omhandlede kontrollerede laboratorier, kontrollerede engrosvirksomheder og fabrikanter af medicinske specialiteter samt de i § 3, nr. 4, nævnte apoteker
gælder endvidere de i medfør af apotekerlovgivningen udstedte regler. Hos de i § 3, nr. 5-8,
nævnte virksomheder og personer skal opbevaring af gifte ske i den oprindelige emballage
eller i anden tilsvarende emballage. Hos de i
§ 3, nr. 9, nævnte personer skal gifte opbevares
i den oprindelige emballage.
Stk. 3. Med de af indenrigsministeren fastsatte
undtagelser skal opbevaring af de i § 3, nr. 1,
nævnte virksomheders færdigvarelager og de i
§ 3, nr. 5-6, nævnte forhandleres lager, herunder prøvelager, af gifte ske i giftrum eller
Stk. 4- Gifte skal iøvrigt overalt opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
personer samt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler, herunder midler til brug ved madlavning, fra medicin, fra midler til mundens, hudens og hårets pleje samt fra foder til husdyr.
Giftige kunstnerfarver, skibsbundfarver og
fotografiske vasker.
§ 9.
Giftige, færdig tilberedte farver til kunstnerisk brug, færdig fremstillede skibsbundfarver
eller færdig fremstillede væsker til fotografisk
brug, er ikke omfattet af bestemmelserne i §§
3-7, såfremt udleveringen sker i stærk, hel og
forsvarligt tillukket original emballage fra fremstilleren, jfr. § 2, stk. 2, såfremt emballagen
på tydelig måde angiver, til hvilket formål indholdet er beregnet, og at dette ikke må benyttes til andre formål, og såfremt emballagen er
forsynet med giftmærke, jfr. § 7, og oplysning
om navn og firmaadresse for den, der har pakket eller ladet varen pakke, eller som har importeret varen i pakket stand. For så vidt angår
fotografiske væsker, skal emballagen i øvrigt opfylde de i medfør af § 13, jfr. § 7, fastsatte bestemmelser.

II. Bestemmelser vedrørende sundhedsfarlige
stoffer.

Udlevering af sundhedsfarlige stoffer.
§ 10.
Stk. 1. Udlevering af de på liste II samt III A
og B anførte sundhedsfarlige stoffer, jfr. § 1,
stk. 2 og 3, skal ske i stærk, hel og forsvarligt
tillukket emballage, som er af en sådan art, at
den ikke let giver anledning til forveksling af
det sundhedsfarlige stof med ufarlige stoffer.
Emballagen skal være forsynet med etikette og
derpå trykt eller særskilt advarselspåskrift, jfr.
§ 13.
Opbevaring af sundhedsfarlige stoffer.
§ H.
Stk. 1. Opbevaring af de ovennævnte sundhedsfarlige stoffer skal ske i den oprindelige
emballage eller i anden tilsvarende emballage.
I virksomheder, undergivet arbejdstilsynet, hvor
der arbejdes med de omhandlede stoffer, skal
stofferne opbevares i overensstemmelse med de
i henhold til lovgivningen om arbejderbeskyttelse gældende forskrifter.
Stk. 2. De pågældende stoffer skal i øvrigt
overalt opbevares omhyggeligt og utilgængeligt
for børn samt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler, herunder midler til brug ved madlavning, fra medicin, fra midler til mundens, hudens og hårets pleje samt fra foder til husdyr.
Stk. 3. Ved arbejde med de her omhandlede
stoffer skal der udvises den fornødne omhu og
forsigtighed, således at hverken personer, husdyr eller varer skades eller forurenes, jfr. de i
medfør af lovgivningen om arbejderbeskyttelse
og om levnedsmidler udstedte bestemmelser.
Sundhedsfarlige ikke-medicinske gasser.
§ 12 Indenrigsministeren kan fastsætte særlige bestemmelser om de på liste IV anførte sundhedsfarlige ikke-medicinske gasser.
III. Fælles bestemmelser.

Nærmere bestemmelser om emballage m. v.
§ 13.
Stk. 1. Indenrigsministeren giver efter forhandling med handelsministeren og socialministeren nærmere forskrifter, eventuelt ved bemærkninger på de loven vedføjede lister, ved-
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rørende emballage, etiketter, giftmærker og advarselspåskrifter i forbindelse med udlevering
og opbevaring af gifte og sundhedsfarlige stoffer.
Stk. 2. Efter forhandling med handelsministeren kan indenrigsministeren påbyde, at der til
gifte og sundhedsfarlige stoffer kun må anvendes bestemte arter af emballage, og at sådan
emballage ikke må anvendes til andre varer.
Transport.
§ l4Forsendelse af gifte og sundhedsfarlige stoffer med jernbane, skib, luftfartøj og postvæsen
er underkastet de af vedkommende myndigheder
efter forhandling med indenrigsministeren udstedte regler. For al anden transport af sådanne
varer med offentligt eller privat transportmiddel på offentlig vej kan indenrigsministeren
efter forhandling med justitsministeren og ministeren for offentlige arbejder fastsætte nærmere bestemmelser af hensyn til den offentlige
sikkerhed.
Vorbild mod anvendelse af gifte og sundhedsfarlige stoffer.
§ 15'
Indenrigsministeren kan efter indstilling fra
sundhedsstyrelsen og forhaädling med vedkommende minister fastsætte regler om og eventuelt
udstede forbud mod anvendelse af gifte og
sundhedsfarlige stoffer til bestemte formål eller
med hensyn til disse stoffers forekomst, herunder som urenheder, i kosmetiske præparater, i
tekniske præparater og i genstande til teknisk
og andet brug.
Brugt emballage. Tilintetgørelse og bortskaffelse
af gifte og sundhedsfarlige stoffer.
§ l6Stk. 1. Tomme flasker, beholdere, pakninger
o. lign., der har indeholdt gifte eller sundhedsfarlige stofler, skal tilintetgøres eller renses omhyggeligt på en sådan made, at de ikke frembyder fare for mennesker eller husdyr, eller tilbagesendes i forsvarligt tillukket og mærket
stand.
Stk. 2. Tilintetgørelse eller bortskaffelse af
større partier af gifte eller sundhedsfarlige stoffer må, såfremt fremgangsmåden ikke i forvejen
er godkendt af de stedlige sundhedsmyndigheder, kun ske efter forudgående aftale med
kredslægen.

Straf.
§
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Den, der på uforsvarlig måde opbevarer, anvender eller i øvrigt på uforsvarlig måde omgås gifte og sundhedsfarlige stoffer, herunder
lægemidler, der indeholder gifte eller sundhedsfarlige stoffer, således at menneskers eller husdyrs liv eller sundhed udsættes for fare, såvel
som den, der overtræder denne lov eller de i
medfør af denne udfærdigede bestemmelser
eller foreskrevne advarsler, straffes med bøde,
hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder, for så
vidt strengere straf ikke er forskyldt efter bestemmelserne i borgerlig straffelov.
Sagerne behandles som politisager. Bøderne
tilfalder statskassen.
Dispensation.
§ 18.
Indenrigsministeren kan tillade, at denne lov
i særegne tilfælde fraviges, når vægtige grunde
taler derfor.
Tilsyn.
§ 19.
Stk. 1. Tilsyn med, at bestemmelserne i denne
lov eller de i medfør heraf givne bestemmelser
overholdes, føres, i det omfang der ikke af arbejdstilsynet føres tilsyn i henhold til lov om
almindelig arbejderbeskyttelse, af politiet, kemikaliekontrollen, embedsla;gcrne, de farmaceutiske visitatorer og specialitetskontrollen efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte myndigheder har i
denne egenskab mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, bearbejder, opbevarer eller forbruger gifte og sundhedsfarlige stoffer, og er berettiget til at åbne
emballage og at udtage prøver til nærmere undersøgelse. For de således udtagne prøver kan
der ikke afkræves betaling, men politiet, henholdsvis kemikaliekontrollen, embedslægerne,
visitatorerne eller specialitetskontrollen, skal efter begæring udfærdige kvittering for modtagelsen. Ved indsendelse af denne kvittering til importøren eller fremstilleren er denne forpligtet
til vederlagsfrit og franco snarest muligt at tilsende indsenderen en ny pakning med samme
indhold som den udtagne prøve eller kreditere
ham for prøvens fakcurapris.
Stk. 3. Til brug ved afgørelsen af spørgsmålet
om, hvorvidt en vare er omfattet af bestemmelserne i denne lov, er de i stk. 1 nævnte myndig-
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heder berettiget til at afkræve fremstilleren eller
importøren af varen erklæring på tro og love
om varens indhold, i det omfang dette er nødvendigt til at afgøre spørgsmålet. Den pågældende fremstiller eller importør kan forlange, at
de meddelte oplysninger skal behandles fortroligt.
Ikrafttræden.
§ 20 Stk. 1. Denne lov træder i kraft
Samtidig ophæves lov nr. 34 af 28. februar 1931
om gifte og andre for sundheden farlige stoffer,
jfr. lovbekendtgørelse nr. 369 af 8. december
1954, idet dog de i medfør heraf udstedte be-

kendtgørelser indtil videre forbliver i kraft, i
det omfang de ikke er stridende imod nærværende lov.
Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere
bestemmelser om, i hvilken periode giftfremstilling samt udlevering og opbevaring af gifte og
sundhedsfarlige stoffer fortsat vil kunne ske
efter de hidtil gældende bestemmelser.
§ 21.
Denne lov gælder ikke for Grønland og
Færøerne. Regeringen bemyndiges dog til at
sætte loven i kraft i Grønland med de lempelser, som måtte findes formålstjenlige på grund
af disse landsdeles særlige forhold.
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LISTE I
A.

(Stærke gifte)
Amiton(iv)*) (0,0-diethyl-S-(2-diethylaminoethyl)-thiolphosphat, hydrogenoxalat)
Arsen og dets uorganiske forbindelser, fraset bly-, kalcium- og zinkarsenat og arsenholdige malme
Cyanbrinte
(blåsyre) og de af dens salte, der i vandig opløsning danner cyanidioner
Demeton-0
(0,0-diethyl-S-(2-(ethylmercapto)-ethyl)-thiolphosphat)
Demeton-S
(0,0-diethyl-0-(2-(ethylmercapto)-ethyl)-thionphosphat)
Dimetylsulfat (dimethylsulfat)
Dinitrofenol
(2,4-dinitrophenol)
Dinoseb
(4,6-dinitroo-sec-butylphenol) d.v.s. (2-(l-methyl-n-propyl)-4,6-dinitrophenol)
DNOC
(4,6-dinitroo-cresol) d.v.s. (2-methyl-4,6-dinitrophenol)
Endrin
(endo-endc isomeren af l,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8aoctahydro-1,4,5,8-dimethylennaphthalen)
EPN
(O-ethyl-0-p-nitrophenyl-benzenthionphosphonat)
Fosfor, gult
HETP
(hexaethyltetraphosphat)
Isolan ( 1 -isopropy] - 3 -methyl-pyrazolyl- ( 5 ) -dimethylcarbamat)
Klorpikrin
(trichlornitromethan)
Kviksølvforbindelser, uorganiske — fraset kalomel, merkurioksyd og zinnober samt merkuriklorid
og -sulfat i tørelementer
Metylbromid
(methylbromid)
Metyldemeton-0 (0,0-dimethyl-S-(2-(ethylmercapto)-ethyl)-thiolphosphat)
Metylparation (0,0-dimethyl-O-p-nitrophenylthionphosphat)
Metyltiometon (0,0-dimethyl-S- (2- (ethylmercapto) -ethyl) -thiolthionphosphat )
Monofluoreddikesyre og dens salte
Nikotin og dets salte, fraset heraf fremstillede puddere med højst 1 % nikotin
Paration
(0,0-diethyl-O-p-nitrophenylthionphosphat)
Phosdrin(iv)*) (0,0-dimethyl-0-(2-carbomethoxy-l-methyl) vinylphosphat)
Phosphamidon (0,0-dimethyl-diethylamido-l-chlorocrotonyl-(2)-phosphat)
Schradan
(octamethylpyrophosphorsyretetramid)
Selenforbindelser, uorganiske
Stryknin og salte heraf
Sulfo-TEPP
(tetraethyldithionpyrophosphat)
TEPP
(tetraethylpyrophosphat)
Thalliumforbindelser, uorganiske
*) indregistreret varemærke
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Tbimet(iv)*) (0,0-diethyl-S- (ethyl- (mercaptomethyl))-thiolthionphosphat)
l-dimetylkarbamoyl-3-metyl-pyra2olyl-(5)-dimetylkarbamat, (l-dimethylcarbamoyi-3-methylpyrazolyl- ( 5 ) -dimethylcarbamat)
0,0-dimetyl-S-(4-oxo-l,2,3-benzotria2inyl-(3))-metyltioltionfosfat, (0,0-dimethyl-S-(4-oxo-1,2,3benzotriazinyl- (3) ) -methylthiolthionphosphat)
2-klor-4-dimetylamino-6-metylpyrimidin, (2-chlor-4-dimethylamino-6-methylpyrimidin^
De stoffer, som apotekerne ifølge farmakopen skal opbevare i giftskab; herfra er dog undtaget de af lovgivningen om euforiserende stoffer omfattede stoffer, for tiden lov nr. 169 af 24.
maj 1955.

LISTE I
B
(Gifte)
Aldrin
Allylalkohol
Antu
Azobenzol
Blyarsenat
Brom
Cykloheximid
DDVP
Diazinon
Dieldrin

(endo-exo isomeren af l,2,3,4,10,10-hexachlor-l,4,4a,5,8,8a-hexahydro-l,4,5,
cl imethylennaphthalen)
(2-propen-l-ol)
( a-naphthylthiourinstof )
(azobenzen)

(/5-(2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)-glutarimid)
(0,0-dimethyl-2,2-dichloivinylphosphat)
(O,O-diethyl-O- (2-isopropyl-4-methylpyrimidyl- (6) ) - thionphosphat)
(endo-exo isomeren af l,2,3,4,10,10-hexadilor-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8aoctahydro-l,4,5,8-dimethylennaphthalen)
Diætylsulfat
(diethylsulfat)
Endotal
(dinatrium-3,6-endoxo-hexahydrophthalat)
Fenylmerkuriacetat (phenylmercuriacetat)
Fenylmerkurihydroksyd (phenylmercurihydroxid)
Fenylmerkuriklorid (phenylmercurichlorid)
Fenylmerkurinaftenat (phenylmercurinaphthenat)
Fenylmerkurioksin (phenylmercuri-S-hydroxychinolin)
Fenylmerkuripyrokatekin (phenylmercuripyrocatechin)
Flussyre og dens normale og sure alkali- og ammoniumsalte
Fumarin
(3-( (a-furfuryl-^-acetyl)-ethyl)-4-hydroxycumarin)
Heptaklor
(l^^jö^^jS-heptachlor-Sa^jTjya-tetrahydro^jT-endomethyleninden)
Kalciumarsenat:
Kalciumfosfid
Kalomel
(mercurochlorid)
Klordan
(1,2,4,5,6,7,S^-octachlor^a^JJa-tetrahydro^J-endomethylenindan)
Kumaklor
(3-((a-p-chlorphenyl-y5-acetyl)-ethyl)-4-hydroxycumarin)
Lindan
(gamma-isomeren af 1,2,3,4,5,6-hexachlor-cyclohexan)
Malation
(O,O-dimethyl-S- (l,2-dicarbethoxyethyl)-thiolthionphosphat)
Merkurioksyd (mercurioxid)
Metoksymetylmerkuriacetat (metoxymethylmercuriacetat)
*) indregistreret varemærke.
2"
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Liste I B fortsat.

Metoksyætylmerkuriklorid (metoxyethylmercurichlorid)
Metoksyætylmerkurisilikat (metoxyethylmercurisilicat)
Metylklortion (0,0-dimethyl-0-(3<hlor-4-nitrophenyl)-thionphosphat)
Metylmerkuridicyandiamid (methylmercuridicyandiamid)
Metylmerkurihydroksyd (methylmercurihydroxid)
Monobromeddikesyre samt salte og estere heraf
Monokloreddikesyre og dens salte
Nikotin i puddere med højst 1 % nikotin eller med 10 c/c tobaksstøv
Pyrolan ( 1 -phenyl- 3 -methyl -pyrazolyl- (:5 ) -dimethylcarbamat)
Stroban
(en blanding af heptachlorcamphen, heptachlorpinen og ancre klorerede terpener,
indeholdende 66 % klor (bruttoformel C1OH11C17))
Tellurforbindelser, uorganiske
Toxafen
(en blanding af klorerede kamfener med bruttoformlen C13H1OC18)
Warfarin
(3-((a-phenyl-Jö-acetyl)-ethyl)-4-hydroxycumarin)
Zinkarsenat
Zinkfosfid
Ætoksymerkurisilikat (ethoxymercurisilicat)
Ætylmerkuribromid (ethylmercuribromid)
Ætylmerkuriklorid (ethylmercurichlorid)
Ætylmerkuri-S-tiokarbamidhydroklorid (ethylmercuri-S-thiocarbamidhydrochlorid)
2-(2'-butoxyætoxy)-ætyl-tiocynat, (2-(2'-butoxyethoxy)-ethyl-thiocyanat)
0,0-dimetyl-2,2,2-triklor-l-hydroxyætylfosfonat, (OjO-dimethyl^^^-trichlor-l-hydroxyethylphosphonat)
De stoffer, som apotekerne ifølge farmakopeen skal opbevare adskilt fra andre stoffer (separanda), og som kun må udleveres efter recept; herfra er dog undtaget de af lovgivningen om
euforiserende stoffer omfattede stoffer, for tiden lov nr. 169 af 24. maj 1955.
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LISTE II
(Sundhedsfarlige stoffer)
Acetaldehyd
Acetone, i mængder over 30 cm3
Ammoniakvand (salmiakspiritus) over 3 %
Anilin (anilinolie)
Indeholder mærkeblæk anilin eller salte heraf, skal etiketten påføres følgende
advarsel: »Anvendelse til mærkning af tøj til spædbørn forbudt.«
Antimonforbindelser, uorganiske, fraset sulfider og farvestoffer
Bariumsalte, fraset bariumsulfat
Benzin, fraset benzin udelukkende forhandlet som motorbenzin
Blegevand (opløsninger af hypochloriter), i mængder over 30 cm3
Blyforbindelser, fraset blyarsenat
Tilberedte sprøjtefarver m. v., hvori Pb-indholdet overstiger 50 vægtprocent af
det faste bindemiddelindhold, skal påtegnes advarslen: »Blyforgiftningsfare.«
Borsyre, over 5 % i puddere
Brintoverilte (hydrogenperoxid), opløsninger over 15 c/o
Cadmiumforbindelser, uorganiske
DDT (1,1,l-trichlor-2,2-di-(4-chlorphenyl)-ethan)
Dikloramin T (N-dichlor-p-toluensulfonamid)
Eddikesyre, opløsninger over 15 c/o
Advarsel: »Farlig at nyde ufortyndet.«
Fenol (phenol)
Fluskiselsyre (hydrogensiliciumfluorid) og dens salte
Formalin, opløsninger med over 4 % formaldehyd
Fosforsyre (orthophosphorsyre), over 5 c/o
Hexaklorætan (hexachlorethan)
Hydroxylamin og dets salte
Jod
Kalilud med over 3 % kaliumhydroxid
Kalium
Kaliumhydroxid (ætskali)
Kaliumklorat (kaliumchlorat)
Advarsel: »Meget eksplosiv i berøring med brændbare stoffer.«
Kaliumnitrit
Karbolsyre, rå
Kloramin B (N-chlor-benzensulfonamidnatrium)
Kloramin T (N-chlor-p-toluensulfonamidnatrium)
Må i komprimeret form kun udleveres i sekskantede solubletter indeholdende 1 g
kloramin T, betegnet »kloraminsolubletter«
Kloraminopløsninger over 1 % (af kloramin B og T)
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Liste II fortsat.

Klorsulfonsyre (chlorsulfonsyre)
Klorsvovl (svovlchlorider)
Kresoler (cresoler)
Kresoler over 1 % i sæbevand (sapokresoler)

Kromsyre (chromsyre) og dens salte
Kvartære ammonium-, pyridinium- og imidazoliniumsalte, opløsninger over 10 c/c
Metaldehyd (f. eks. som tørsprit)
Metoxyklor (l,l,l-trichlor-2,2-di-(4-methoxyphenyl)-ethan)
Myresyre
Natrium
Natriumhydroxid (ætsnatron)
Natriumklorat (natriumchlorat)
Advarsel: »Meget eksplosiv i berøring med brændbare stoffer.«
Natriumnitrit
Natronlud med over 3 c/o natriumhydroxid
Nitrobenzol (nitrobenzen)
Oksalsyre (oxalsyre) og dens salte, herunder syresalt
Osmiumtetroxid
Paradiklorbenzol (p-dichlorbenzen)
Parafenylendiamin (p-phenylendiamin)
Paratoluylendiamin (p-toluylendiamin)
Pentaklorfenol (pentachlorphenol) og dens salte
Perklorsyre (perchlorsyre)
Advarsel: »Meget eksplosiv i berøring med brændbare stoffer.«
Petroleum, ublandet
Pikrinsyre (2,4,6-tri.nitrophenol) og dens salte
Salmiakspiritus (ammoniakvand), over 3 c/c
Salpetersyre, over 5 %
Saltsyre, over 5 c/o
Svovlsyre, over 5 c/c
Sølvnitrat
Terpentin, mineralsk, ublandet
Terpentin, vegetabilsk, ublandet
Zinkklorid (zinkchlorid), opløsninger over 5 c/c (f. eks. som loddevand)
Ætskali (kaliumhydroxid)
Ætsnatron (natriumhydroxid)
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LISTE III

(Sundhedsfarlige organiske opløsningsmidler)
Klasse A.

Acetylendiklorid (1,2-dichlorethylen)
Acetylen!; etraklorid (1,1,2,2-tetrachlorethan)
Benzol (benzen)
1,2-diklorpropan (1,2-dichlorpropan)
1,3-diklorpropylen (1,3-dichlorpropylen)
Diklorætylæter (2,2'-dichlorethylether)
Diætylendioxyd (dioxan)
1 -klor-1 -nitropropan ( 1 -chlor-1 -nitropropan)
Kloroform (trichlormethan)
Mesityloxyd (2-methyl-penten(2)-on(4) )
Metanol (methanol)
Metylcellosolve (ethylenglycolmonomethylether)
Metylcellosolveacetat (ethylenglycolmonomethyletheracetat)
Metylendiklorid (dichlormethan)
Metylformiat (methylformiat)
Metylglykol ( ethylenglycolmonomethylether )
Metylglykolacetat (ethylenglycolmonomethyletheracetat)
Monoklorbenzol (chlorbenzen)
Nitrometan (nitromethan)
Nitropropan
Nitroætan (nitroethan)
Ortodiklorbenzol (1,2-dichlorbenzen)
Pentakloi ætan (pentachlorethan)
Perklorætylen (1,1,2,2-tetrachlorethylen)
Stenkulsnafta (benzen)
Svovlkulstof (carbon disulfid)
Tetraklorkulstof (tetrachlormethan )
Triklorætylen (1,1,2-trichlorethylen)
Ætylendibromid (1,2-dibromethan)
Ætylendiklorid (1,2-dichlorethan)
Ætylenklorhydrin (l-hydroxy-2-chlorethan)
Ætylentriklorid (1,1,2-trichlorethan )
Ætylformiat (ethylformiat)
Klasse B.
Amylacetat
Amylalkohol
Amylformiat
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Liste III fortsat.

Anon (cyclohexanon)
Butanon (methylethylketon)
Butylacetat
Butylalkohol
Butylcellosolve (ethylenglycolmonobutylether)
Butylformiat
Butylglykol (ethylenglycolmonobutylether)
Cellosolve (ethylenglycolmonoethylether)
Cellosolveacetat (ethylenglycolmonoethyletheracetat)
Cumol (isopropylbenzen)
Cyklohexan (cyclohexan)
Cyklohexanol (cyclohexanol)
Cyklohexanon (cyclohexanon)
Cyklohexen (cyclohexen)
Cyklohexylacetat (cyclohexylacetat)
Cyklohexylformiat (cyclohexylformiat)
Dekalin (decahydronaphthalen)
Dimetylbenzol (xylen)
Furfurol
Hexahydrobenzol (cyclohexan)
Hexahydrokresol (methylcyclohexanol)
Hexalin (cyclohexanol)
Hexalinacetat (cyclohexylacetat)
Hexalinformiat (cyclohexylformiat)
Hexametylen (cyclohexan)
Mesitylen (1,3,5-trimethylbenzen)
Metylacetat (methylacetat)
Metylanon (methylcyclohexanon)
Metylbenzol (toluen)
Metylbutylketon (2-heptanon)
Metylcyklohexanol (methylcyclohexanol)
Metylcyklohexanon (methylcyclohexanon)
Metyl cyklohexylacetat (methylcyclohexylacetat)
Metylhexalinacetat (methylcyclohexylacetat)
Metylpropylketon (2-pentanon)
Metylætylketon (methylethylketon)
Propylacetat
Styrol (styren)
Tetrahydrobenzol (cyclohexen)
Tetralin (tetrahydronaphthalen)
Toluol (toluen)
Vinylbenzol (styren)
Xylol (xylen)
Ætylacetat (ethylacetat)
Ætylbenzol (ethylbenzen)
Ætylglykol (ethylenglycolmonoethylether)
Ætylglykolacetat (ethylenglycolmonoethyletheracetat)
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LISTE IV
(Sundhedsfarlige ikke-medicinske gasser)
Ammoniak
Diazometan
Dicyan
Fluor
Fosgen (carbonylchlorid)
Klor
Klormetyl (methylchlorid)
T-gas (ethylenoxid)

Bemærkninger til lovudkastet.
Ad lovens område.

Ad § 1, stk. 1.
Efter den gældende giftlov henregnes til gifte
i lovens forstand de stoffer, der er opført på
nogle loven vedføjede lister I og II, samt forbindelser og præparater af disse, der er i besiddelse af stoffets giftige egenskaber. Liste I indeholder de stærke gifte, der i ganske ringe mængde fremkalder døden, medens liste II indeholder
de stoffer, af hvilke der udkræves en noget større mængde for at fremkalde giftvirkning, og
med hensyn til hvilke man derfor ikke behøver
at træffe så strenge bestemmelser vedrørende opbevaring o. lign. som med hensyn til de på liste
I opførte gifte. Begge lister er inddelt i afsnit
A og B, således at afsnit B omfatter gifte, der
har almindelig anvendelse i håndværk og industri eller i øvrigt til teknisk brug, og som foruden fra apotekerne - kan udleveres en detail
fra en særlig gruppe handlende, medens giftene
i afsnit A hovedsagelig har medicinsk og videnskabelig anvendelse og kun kan udleveres en
detail fra apotekerne.
Indenrigsministeren kan efter indstilling fra
sundhedsstyrelsen foretage ændringer i og tilføjelser til de nævnte lister.
Som nævnt foran side 1 2 er udvalget af den
opfattelse, at lovens bestemmelse af begrebet
gift forsat bør ske ved opregning af en række
gifte, og udvalget har derefter på grundlag af
den gældende giftlovs lister I og II og fremmede
landes giftlovgivning (særlig lovgivningen i
Norge, Sverige og U.S.A.) samt under hensyntagen til den tekniske udvikling opstillet de til
lovudkastet hørende lister I A og I B, indeholdende henholdsvis »stærke gifte« og »gifte«.
Ved opdelingen er i almindelighed gifte med
dødelig dosis for et tiårigt barn på under 1 gram
anbragt på liste I A. medens liste I B omfatter
stoffer med denne dosis mellem 1 og 10 gram;
i enkelte tilfælde er der dog lagt andre hensyn
til grund. Delingen i disse ro grupper efter farlighed tager navnlig sigte på afvigende bestemmelser vedrørende etikettering og opbevaring.

De udarbejdede lister I A og B anfører - ligesom de gældende lister 1 og II - ikke samtlige
kendte gifte af de angivne faregrader, men hovedsagelig kun sådanne, som for tiden finder
mere end sporadisk anvendelse i erhvervslivet,
idet fuldstændige lister ville blive ganske uoverskuelige til skade for den praktiske anvendelighed. Giftstoffer, der anvendes som lægemidler,
er kun nævnt i giftlisterne, for så vidt de vides
tillige at blive anvendt til teknisk brug, medens
de øvrige lægemiddelgifte - uden særskilt opregning - er medtaget på liste I A og liste I B
ved en almindelig henvisning henholdsvis til de
stoffer, som apotekerne ifølge farmakopeen skal
opbevare i giftskab, og til de stoffer, som apotekerne ifølge farmakopeer, skal opbevare adskilt fra andre stoffer (separanda), og som kun
må udleveres efter recept, for begge gruppers
vedkommende med undtagelse af de stoffer, der
omfattes af lovgivningen om euforiserende stoffer. Uden en sådan bestemmelse ville det være
udelukket at få de pågældende stoffer udleveret
til f. eks. laboratoriebrug, idet stofferne ellers
kun måtte udleveres fra apotek som lægemidler
mod recept.
Foruden de direkte på liste I A og IB optagne stoffer omfatter begrebet gifte enhver af
et sådant stof tilberedt vare, der er i besiddelse
af stoffets giftige egenskaber i en sådan grad,
at sædvanlig anvendelse af varen rummer fare
for forgiftning af menneske;: eller husdyr. Efter
den gældende giftlovs § 1 omfatter giftbegrebet
foruden de på listerne optagne stoffer også sådanne forbindelser og præparater af disse, der
er i besiddelse af stoffets giftige egenskaber.
Den foreslåede bestemmelse tilsigter ikke en
realitetsændring, men blot en mere nøjagtig afgrænsning af giftbegrebet.
Man kunne rejse det spørgsmål, om »gifte« i
svage koncentrationer burde behandles efter de
lempeligere regler om sundhedsfarlige stoffer.
En sådan ordning ville imidlertid blive vanskelig at praktisere, og man har derfor af lovtekniske grunde valgt at behandle de på liste I
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anførte stoffer som gifte i lovens forstand, også
når de forekommer i svage koncentrationer, for
så vidt de overhovedet har skadelige egenskaber
ved sædvanlig anvendelse.
Åd § 1, stk. 2.
I giftlovens §§ 16 og 17 er der opregnet
nogle sundhedsfarlige væsker og stoffer, med
hensyn til hvilke loven fastsætter visse bestemmelser, idet indenrigsministeren i øvrigt bemyndiges til at fastsætte nærmere regler samt til at
inddrage andre end de opregnede stoffer under
disse regler l).
Begrebet »sundhedsfarlige stoffer« lader sig
ligesom begrebet »gifte« vanskeligt afgrænse i
en almindelig definition. Udvalget mener derfor, at man fortsat bør foretage en opregning af
de pågældende stoffer, dog ikke - som nu - i
lovens tekst, men i særskilte til loven knyttede
lister, og at fortegnelserne bør omfatte de i erhvervslivet og hjemmene anvendte stoffer, som,
uden at være så farlige som de på liste I op*) Sådanne bestemmelser er i henhold til § 16 fastsat
1 § 11 i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 333
af 22. december 1931 om opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af gifte og andre for sundheden farlige stoffer (jfr. bekendtgørelse nr. 397 af
20. september 1950), bekendtgørelse nr. 334 af 29juni 1943 om opbevaring, salg og udlevering til
teknisk brug af forskellige organiske opløsningsmidler og produkter indeholdende sådanne (jfr. bekendtgørelse nr. 389 af 19. december 1944 og nr.
397 af 20. september 1950), bekendtgørelse nr. 398
af 20. september 1950 om ændrede regler for optagelse af sure og normale alkali- og ammoniumsalte
af flussyre (fluorbrinte) og fluorsilitiumbrinte på
giftlovens giftlister, bekendtgørelse nr. 470 af 7.
december L95O om kloramin, bekendtgørelse nr. 60
af 13. marts 1954 om thallium, og bekendtgørelse
nr. 61 af samme dato om blodkoagulationshæmmende stoffer.
I henhold til giftlovens § 17 er der fastsat bestemmelser i § 12 i indenrigsministeriets fornævnte
bekendtgørelse nr. 333 af 22. december 1931, bekendtgørelse nr. 50 af 27. februar 1948 om ændrede regler for alfa-napthyl-thiourinstofs optagelse
på de lov nr. 34 af 28. februar 1931 om gifte og
andre for sundheden farlige stoffer vedføjede giftlister og om særlige regler for opbevaring m. v. af
dette stof og blandinger heraf, samt de fornævnte
bekendtgørelser nr. 398 af 20. september 1950, nr.
470 af 7. december 1950, nr. 60 af 13. marts 1954
og nr. 61 af samme dato.
Det bemærkes, at bekendtgørelserne nr. 50 af 27.
februar 1948, nr. 398 af 20. september 1950, nr.
60 af 13. marts 1954 og nr. 61 af samme dato i
henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr.
133 af 13. april 1954 fortsat gælder, for så vidt
angår midler, der sælges til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr, jfr. § 45, stk.
2 b, i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 325
af 1. november 1954.

tagne gifte, dog frembyder betydelige faremomenter for befolkningen. Liste II omfatter herefter en række sundhedsfarlige faste og flydende stoffer, medens liste III A og B specielt indeholder nogle almindeligt anvendte sundhedsfarlige organiske opløsningsmidler. Endelig omfatter liste IV sundhedsfarlige gasser.
På tilsvarende måde som med hensyn til gifte
forstås ved sundhedsfarlige stoffer foruden de
særligt opregnede stoffer enhver af et sådant
stof tilberedt vare, der er i besiddelse af stoffets
sundhedsfarlige egenskaber i en sådan grad, at
sædvanlig anvendelse af varen rummer fare for
menneskers eller husdyrs sundhed.
Ad § 1, stk. 3.
Under hensyn til den stadige fremkomst af
nye gifte og sundhedsfarlige stoffer og ændring
af praksis med hensyn til brug af allerede kendte stoffer, foreslås indenrigsministeren bemyndiget til — ligesom nu - at foretage ændringer i
listerne eller opstille nye lister. Det er tanken, at
sundhedsstyrelsen nøje bør følge de forekommende forgiftningstilfælde og regelmæssigt underkaste listerne revision. Det forudsættes, at
sundhedsstyrelsen til stadighed underrettes fra
arbejdstilsynet og landbrugsministeriets giftnævn om fremkomsten af nye gifte og om forgiftningstilfælde, eventuelt suppleret med særlig indberetningspligt for landets læger, ligesom det forudsættes, at der herved tages hensyn
til fremmed, navnlig nordisk lovgivning. Af
hensyn til de med listernes ændring forbundne
konsekvenser for erhvervene, navnlig vedrørende etikettering, opbevaring og transport, bør
handelsministeren - og dermed erhvervene have lejlighed til at udtale sig forinden, med
mindre øjeblikkelig handling er nødvendig.
Ad § I, stk. 4.

Da. der kan forekomme tilfælde, hvor det
f. eks. på særlige vilkår vedrørende emballage,
etikettering og anvendelse, kan være ønskeligt
og forsvarligt at undtage visse gifte og sundhedsfarlige stoffer eller varer, der indeholder
disse, helt eller delvis fra lovens bestemmelser,
foreslås en dispensationsadgang.
Ad § 1, stk. 5.
Den gældende lov undtager i § 1 fra sit område:
Sprængstoffer.
De af lov nr. 76 af 9. marts 1948 om midler
til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og
visse skadedyr omfattede bekæmpelsesmidler,
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såfremt de foreligger i originalpakning, der opfylder de i medfør af lovgivningen om disse
midler fastsatte bestemmelser til imødegåelse
af den med deres anvendelse forbundne giftfare.
Opium m. m., jfr. nu lov nr. 169 af 24. maj
1955 om euforiserende stoffer.
I lovudkastet er foruden bestemmelser vedrørende disse områder opregnet andre lovgivningsområder, der indeholder bestemmelser om
gifte og sundhedsfarlige stoffer, med bemærkning om, at disse bestemmelser ikke berøres af
giftloven, idet denne alene finder anvendelse på
gifte og sundhedsfarlige stoffer i det omfang,
hvori den nævnte lovgivning ikke indeholder
bestemmelser vedrørende disse.
Specielt præciseres det - ligesom i den gældende lov — at midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr iøvrigt
ikke berøres af giftlovens regler, såfremt de foreligger i originalpakning, der opfylder de i
medfør af lovgivningen om disse midler fastsatte bestemmelser til imødegåelse af den med
deres anvendelse forbundne giftfare. Herved
sikres der en ganske klar afgrænsning på dette
område, idet man forudsætter, at landbrugsministeriets giftnævn ved klassificeringen af bekæmpelsesmidler tager de giftige og sundhedsfarlige momenter ved samtlige indholdsstoffer,
herunder bl. a. opløsningsmidler, i betragtning.
For så vidt angår lægemidler, der indeholder
giftige og sundhedsfarlige stoffer, vil disse bortset fra hjemlen til straf for uforsvarlig omgang i lovforslagets § 17 - normalt i deres helhed henhøre under apotekerlovgivningen, men
der forudsættes herved, at der i medfør af denne lovgivning på tilsvarende måde fastsættes
forskrifter, bl.a. til sikring af, at sådanne lægemidler kun udleveres i forsvarlig emballage,
forsynet med fornødne advarsler m. v.
Den gældende giftlov opretholder i slutningen af § 1 de særlige regler om udøvelse af næringsvirksomhed som drogisl: i de sønderjyske
landsdele. Denne bestemmelse gentages ikke i
lovudkastet, da der nu kun findes en enkelt af
denne art handlende, som eventuelt vil kunne
drive sin virksomhed videre med dispensation i
henhold til lovudkastets § 18.
Ad afsnit I. Bestemmelser vedrørende gifte.

Ad § 2.
Efter den gældende giftlovs § 2 er følgende
berettiget til at fremstille gifte:

1.) Apotekere.
2) De i henhold til apotekerloven godkendte
laboratorier (jfr. den nugssldende apotekerlovs § 67).
3) Personer eller firmaer, som har næringsadkomst, der berettiger til at fremstille gifte
(giftfabrikanter).
4) Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner samt de af staten autoriserede laboratorier.
5 ) Undtagelsesvis andre personer eller virksomheder, til hvem indenrigsministeren måtte
meddele sådan tilladelse.
Det bemærkes, at der kun er meddelt ganske
få tilladelser af den under punkt 5 nævnte art.
Begrebet »fremstilling« er ikke defineret i loven, men må antages at omfatte en proces, hvorved der fremkommer stoffer eller handelsvarer,,
der er gifte i lovens forstand. Medens der for
så vidt angår de under punkt: 1, 2, 4 og 5 nævnte
personer og virksomheder er ea vis formodning
for, at fornøden indsigt i omgang med gifte er
til stede, er dette ikke givet med hensyn til
gruppe 3, idet der blot kræves besiddelse af
næringsbrev på industri eller håndværk.
Et af formålene med en giftlovgivning ml
være at sikre, at giftfremstilling kun foregår under betryggende former, der sikrer de med fremstillingen beskæftigede og omgivelserne mod
sundhedsfare. Derimod må en kvalitetskontrol
ligge uden for lovens opgaver og henhøre under
speciallovgivningen, f. eks. vedrørende lægemidler og bekæmpelsesmidler. Udvalget har overvejet, hvorvidt der burde kræves en egentlig tilladelse til giftfremstilling, men har fundet det
tilstrækkeligt, at det sikres, at gifte kun fremstilles af personer eller virksomheder, der er under
en eller anden form for tilsyn fra det offentlige.
Man er herved blevet stående ved de muligheder, som den for nylig stedfundne udvidelse af
arbejdstilsynets område frembyder, jfr. lovene
nr. 226-228 af 11. juni 1954 henholdsvis om
almindelig arbejderbeskyttelse, arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed
samt arbejderbeskyttelse inden for landbrug,
skovbrug og gartneri. Gennem arbejdstilsynet
vil man efter udvalgets opfattelse have tilstrækkeligt indseende med, at giftfremstillingen foregår under betryggende former, og udvalget mener derfor, at man som betingelse for
adgang til giftfremstilling blot må fastsætte, at
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verkommende har anmeldt til arbejdstilsynet at
fremstille gifte.
Udvalget er imidlertid samtidig af den opfattelse, at det ud fra samme synspunkt er vigtigt
at sikre, at fremstillingsprocessen i videste forstand, herunder opblanding, fortynding og imprægnering samt udvejning, ompakning og omhældning af gifte med henblik på udlevering,
foregår under betryggende forhold, og man har
derfor i § 1. stk. 2, defineret fremstilling i denne udvidede betydning. Herfra undtages dog de
i § 3, nr. 6, nævnte forhandlere, for hvilke indenrigsministeriet vil kunne fastsætte særlige bestemmelser i forbindelse med tildeling af den
særlige tilladelse til giftforhandling.
Langt de fleste af de personer og virksomheder, der efter den gældende giftlov har ret til at
fremstille gifte, jfr. foran, er i forvejen undergivet arbejdstilsynet, således at den foreslåede
bestemmelse ikke vil betyde nogen ændring i
disses ret til giftfremstilling. For de øvriges vedkommende vil fremstillingsretten kunne bevares
ved anmeldelse til arbejdstilsynet og iagttagelse
af de af dette tilsyn foreskrevne forsigtighedsforanstaltninger.
I § 1, stk. 3, henvises der til de i henhold til
arbejderbeskyttelseslovene foreskrevne forsigtighedsforanstaltninger.
Ad § 3.
Berettiget: til at indføre samt til at modtage
gifte er i henhold til den gældende giftlovs
§§ 3 og 4 følgende:
1) Apotekere.
2) De i henhold til apotekerloven godkendte
laboratorier.
3) Giftfabrikanter.
4) Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner samt de af staten autoriserede laboratorier.
5) Grosserere.
6) Industridrivende (fabrikanter og håndværkere), der anvender gifte i deres næringsvirksomhed, dog kun til brug i denne.
7) Handelsberettigede personer, der har fået
tilladelse til at handle med gifte (»§6handlende«), dog kun for så vidt angår
sådanne gifte, som denne tilladelse omfatter.
8) Endvidere kan undtagelsesvis andre perso-

ner eller virksomheder indføre gifte med
særlig tilladelse fra indenrigsministeren.
9) Personer eller virksomheder, der af indenrigsministeren har fået saglig tilladelse til
giftfremstilling (jfr. giftlovens § 2, nr. 5)
kan modtage gifte.
10) Andre end fornævnte kan få udleveret gifte
til teknisk brug mod særlig, politipåtegnet
rekvisition, jfr. giftlovens § 10.
Udvalget er af den opfattelse, at der også
med hensyn til modtagelse (herunder indførsel)
af gifte bør lægges vægt på, om modtageren er
under en eller anden form for offentligt tilsyn,
medens man i øvrigt må opretholde den særlige
kontrol med udleveringen af gifte, der ligger i
kravet om særlig rekvisition, normalt med politipåtegning.
Med hensyn til de enkelte, i forslaget opregnede grupper, der er berettiget til at modtage
(herunder indføre) gifte bemærkes følgende:
ad 1). Giftfremstillere (der i henhold til § 2
skal have gjort anmeldelse som sådanne til arbejdstilsynet) vil det være naturligt at give adgang til at modtage gifte.
ad 2). Dernæst medtages de nærbeslægtede
virksomheder, der - uden at være giftfremstillere - anmelder til arbejdstilsynet, at de i produktionen arbejder med gifte i kemiske reaktioner. Der tænkes her typisk på virksomheder, i
hvis produkter der indgår giftstoffer på en sådan måde, at giftene under fabrikationen omdannes til ugiftige forbindelser eller indgår i
det færdige produkt i så ringe mængder, at produktet: ikke er giftigt i giftlovens forstand, jfr.
§ 1, stk. 1. Disse virksomheder adskiller sig således fra de under punkt 8 nævnte virksomheder, der typisk kun anvender et enkelt eller enkelte giftstoffer som hjælpemiddel på et begrænset felt, og som derfor ikke i samme omfang som de fornævnte virksomheder behøver
at være genstand for særlige forskrifter fra arbejdstilsynet.
ad 3-4). De som leverandører til apoteker kontrollerede laboratorier, de i henhold til apotekerlovgivningen kontrollerede engrosvirksomheder
og fabrikanter af medicinske specialiteter samt
apoteker vil for så vidt normalt opfylde betingelserne som giftfremstillere og vil derfor være
omfattet af punkt 1, men opregnes her særskilt
af lovtekniske grunde.
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ad 5). For engroshandelens vedkommende vil
tilsynet mest hensigtsmæssigt kunne etableres
ved anmeldelse til kemikaliekontrollen. Denne
gruppe omfatter alene de rene handelsvirksomheder, der ikke tillige må betegnes som giftfremstillere, jfr. definitionen i § 2, stk. 2.
ad 6). Med hensyn til disse handlende henvises
til bemærkningerne ad § 4.
ad 7). Denne gruppe er udvidet med sygehuse
(private såvel som offentlige) samt kommunale, videnskabelige og tekniske laboratorier og
institutioner, idet disse normalt vil have kyndigt
personale og i øvrigt er undergivet arbejdstilsynet. De i de nugældende bestemmelser særligt nævnte »af staten autoriserede laboratorier«
er udeladt her, idet de fornødne giftleverancer
vil kunne opnås i henhold til punkt 8.
ad 8). Herom henvises til bemærkningerne under punkt 2.
Det kræves efter bestemmelsen, at virksomhederne anmelder, hvilke slags gifte der anvendes. Det forudsættes dog, at laboratorier, der
ofte bruger mange og vekslende arter af gifte i
små mængder, skal have adgang til i stedet for
en bestemt angivelse af giftene blot at anmelde,
at der anvendes reagenser, reagensblandinger og
normalvæsker indeholdende gift.
ad 9). Medens gifte i de foran nævnte tilfælde
kan udleveres uden nærmere begrundelse, såfremt modtageren opfylder de angivne almindelige betingelser, bør der i øvrigt - ligesom nu kræves en rekvisition med nærmere angivelse af
formålet med giftudleveringen, jfr. nærmere
nedenfor ad § 5, stk. 3-4.
Ad § 4.
Udvejning, salg og udlevering af gifte må
efter den gældende giftlovs §§ 4, 6 og 7, ske fra
a) apotekere,
b) de i henhold til apotekerloven godkendte
laboratorier,
c) giftfabrikanter,
d) grosserere,
e) handelsberettigede personer med særlig tilladelse (»§6-handlende«).
De nævnte »§6-handlende<<: er handelsberettigede personer, der ved en afgangseksamen fra
universitet eller en anden af statens højere lære-

anstalter eller på anden fyldestgørende måde har
godtgjort at have kendskab til gift samt til faren
ved at omgås den, og som har fået tilladelse til
at udveje, sælge og udlevere til forbrugere til
teknisk brug de på liste I B og II B opførte gifte
eller enkelte af dem. Sådan tilladelse meddeles
i København af magistraten, uden for København af amtet, efter at der er givet politimesteren og den pågældende kommunalbestyrelse lejlighed til at udtale sig i sagen. Tilladelsen meddeles for højst 5 år ad gangen. Efter det oplyste
er der for tiden meddelt 7 tilladelser af denne
art.
De under a nævnte apotekere må udlevere
gifte til samtlige, der er berettiget til at modtage
gifte. De under b-d nævnte må ikke udlevere
gifte til private forbrugere. De under e nævnte
»§6-handlende« må udlevere gifte til forbrugere til teknisk brug, men som foran nævnt kun
de på liste I B og II B anførte gifte (eventuelt
kun nogle af disse gifte).
Udvalget foreslår, at alene de i lovudkastets
§ 3, nr. 1—7) nævnte skal have ret til at udlevere
gifte. Herved udvides den nuværende kreds af
berettigede til at udlevere gifte med de under
§ 3, nr. 2) nævnte virksomheder, der - uden at
være giftfremstillere - i produktionen arbejder
med gifte i kemiske reaktioner, samt — dog kun
med ret til indbyrdes udlevering — hele gruppe
7 (sygehuse samt de af staten og kommunerne
drevne videnskabelige og tekniske laboratorier
og institutioner). Udlevering en detail til forbrugere i henhold til rekvisition må fortsat kun
ske fra apoteker og fra handlende med særlig
tilladelse. Denne gruppe handlende, der svarer
til de nuværende § 6-handlende, foreslås opretholdt, dog således at tilladelserne fremtidig skal
gives af indenrigsministeriet fer herved at opnå
en mere ensartet bedømmelse af kravene til indehavernes uddannelse, forretningernes indret»
ning, tilsynet m. m.
Endelig bemærkes, at gifte som lægemiddel
ifølge den gældende lovs § 7 kun må udleveres
af apotekere, af dispenserende og distribuerende
læger og dyrlæger samt af tandlæger, alt i overensstemmelse med de herom til enhver tid gældende bestemmelser. Da der i lovudkastets § 1,
stk. 5, er foretaget en generel henvisning til de
pågældende lovbestemmelser, er særlig bemærkning herom på dette sted overflødig.
Ad § 5.
ad stk. 1. I den nuværende giftlovs § 10, stk.
3. er der sat en aldersgrænse på 18 år for per-
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söner, der må Jå udleveret gift. Denne aldersgrænse foreslås opretholdt med hensyn til adgang til at rekvirere gift, jfr. § 3, nr. 9), men
for så vidt angår modtagelse af gifte på en anden persons ansvar, finder udvalget det forsvarligt at imødekomme erhvervslivets ønske om en
aldersgrænse på 16 år. Udlevering må ikke ske
til personer, der på grund af sindssygdom, åndssvaghed, beruselse, affekt, manglende udvikling
o. lign. kan befrygtes at volde skade på sig selv
eller andre med de pågældende gifte. Det forudsættes, at forhandlerne kun bør drages til ansvar
for overtrædelse af denne bestemmelse i tilfælde, hvor det har været ganske åbenbart, at
udlevering ikke måtte ske. Der henvises i øvrigt
til § 21, stk. 2, og § 22, stk. 8, i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 325 af 1. november
1954.
ad stk. 2-4. Efter giftlovens § 10, jfr. §§ 4,
8 og 9 i bekendtgørelse nr. 333 af 22. december
1931 og §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 334 af
samme dato, må udlevering af gift til teknisk
brug til forbrugere kun ske efter særlig rekvisition, forsynet med påtegning af politiet — på
landet af sognefogeden — om, at der intet vides
til hinder for, at rekvisitionen ekspederes. Politipåtegning er dog ikke nødvendig, når udlevering finder sted til følgende, udelukkende til
brug i egen virksomhed:
a) Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner samt de af staten autoriserede laboratorier.
b) Forstandere for kommunale og private laboratorier, når de har opnået indenrigsministerens tilladelse dertil.
c) Personer, der er i besiddelse af næringsbevis
eller borgerskab (næringsbrev). Dokumentation herfor skal forevises samtidig med, at
rekvisitionen afleveres, med mindre det er
den ekspederende bekendt, at rekvirenten
har næringsbrev.
d) Eksamensberettigede skoler og undervisningsanstalter samt anerkendte kursus til studentereksamen.
e) (Udgået).
f ) Personer, der i forretningslokale her i landet
driver erhvervsmæssig virksomhed som fotografer.
Udvalget mener, at man uden risiko kan indskrænke kravet om særlig giftrekvisition til kun
at omfatte de i § 3, nr. 9) omhandlede private
forbrugere af gifte. I stedet bør man pålægge

enhver, der udleverer gifte, i rimeligt omfang at
sikre sig at modtageren er berettiget til at få
udleveret gifte. Den pågældende skal - såfremt
det ikke i forvejen er ham bekendt - afæske
modtageren erklæring om, på hvilket grundlag
giftene fordres udleveret, samt i reglen sikre sig,
at de fornødne tilladelser og anmeldelser foreligger.
I denne forbindelse bemærkes, at det er hensigten, at de i §§ 2 og 3 foreskrevne anmeldelser
til arbejdstilsynet og kemikaliekontrollen skal
afgives in duplo, således at der kan tilstilles anmelderne en kvitteret genpart af anmeldelsen,
der vil kunne anvendes som legitimation.
Udvalget har i stk. 4, foreslået, at påtegning
på giftrekvisitioner overalt - også på landet skal foretages af politiet, idet man mener at
burde fritage sognefogederne for administrationen af disse teknisk prægede bestemmelser. Ændringen vil ikke betyde nævneværdigt ekstra besvær for forbrugerne, idet der i landdistrikterne
hovedsagelig kun vil være brug for bekæmpelsesmidler, som sælges uden rekvisition i henhold
til lovgivningen om bekæmpelsesmidler.
I stk. 4 foreslås som en ny bestemmelse retningslinier for, i hvilke tilfælde politiet bør
nægte påtegning på en rekvisition. Bortset fra
enkelte henstillinger fra indenrigsministeriet,
jfr. ministeriets cirkulærer af 29. maj 1937 og
27. august 1957, har det hidtil været overladt
til politiet at træffe afgørelse efter bedste skøn.
Giftlovens § 10, stk. 4-5, jfr. §§ 2, 5, 6 og 7
i bekendtgørelse nr. 333 af 22. december 1931
og § 8 i bekendtgørelse nr. 334 af samme dato,
fordrer, at den, der udleverer gifte til forbrugere, skal føre en autoriseret giftbog, i hvilken
det indføjes, hvilke gifte der er udleveret, de
udleverede partiers vægt eller rumfang, samt til
hvem og hvornår udleveringen har fundet sted.
For »§ 6-handlendes« vedkommende skal giftbogen endvidere indeholde oplysninger om,
hvilken gift der er indkøbt, størrelsen af de indkøbte partier, og hos hvem og hvornår indkøbet
har fundet sted.
Udvalget mener at kunne frafalde kravet om
førelse af giftbøger, idet der for så vidt angår
udlevering til private fra apoteker og handlende
med særlig tilladelse i henhold til § 3, nr. 6,
haves tilstrækkeligt materiale i de opbevarede
giftrekvisitioner, medens der, for så vidt angår
erhvervsmæssig udlevering, i § 5, stk. 2, foreskrives pligt til at føre fortegnelser eller kartoteker over, hvem der modtager gifte fra vedkommende virksomhed.
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Ad § 6.
Indenrigsministeren foreslås bemyndiget til at
fastsætte nærmere bestemmelser med hensyn til
giftrekvisitioner, jfr. den gældende lovs § 10,
stk. 1 og 5.
Ad § 7.
Giftlovens § 11 bestemmer, at gifte til teknisk brug kun må udleveres til forbrugere i hel
og stærk emballage, der er forsvarligt tillukket
eller tilproppet. Gifte må aldrig af handlende
udleveres i sådanne flasker, krukker eller kar,
der kan give anledning til forveksling af indholdet med nærings- og nydelsesmidler, således
navnlig ikke i øl-, mineralvands-, mælke- eller
vinflasker, og må heller ikke af handlende opbevares i sådanne beholdere. I øvrigt kan indenrigsministeren udfærdige nærmere regler angående emballagens forsyning med særlig etikette
og påskrift og om dens forsegling, plombering
eller forsyning med oblat.
Nærmere bestemmelser er fastsat i indenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 333 og 334 af
22. december 1931.
Udvalget foreslår principielt tilsvarende bestemmelser med bemyndigelse for indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler, jfr. § 13.
I stk. 2, foreslås beskyttelse af giftmærket for
at standse en tendens til at bruge giftmærket i
unødvendigt omfang med den virkning, at mærkets betydning devaluer es.
Ad § S.
Med hensyn til opbevaring af gifte foreskriver giftlovens § 8, at gifi:fabrikanter, grosserere
og de i henhold til apotekerloven godkendte:
laboratorier skal opbevare deres lager, herunder
prøvelager, af de på liste I opførte gifte i særskilte og aflåste rum, i hvilke alle afvejninger,
indpakninger og lignende skal ske. De på liste II
opførte gifte skal de opbevare omhyggeligt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler og i det hele
fra stoffer, der kan finde anvendelse til indvortes brug.
Lovens § 9 bemyndiger indenrigsministeren
til bl. a. at fastsætte nærmere regler for, hvorledes »§ 6-handlende« skal opbevare gifte, jfr.
bekendtgørelse nr. 333 af 22. december 1931.
For apotekeres opbevaring af gifte gælder de i
medfør af apotekerloven fastsatte bestemmelser.
Udvalget foreslår, at de i § 3 nævnte virksomheder og personer, i det omfang disse er undergivet lovgivningen om arbejderbeskyttelse, skal

opbevare giftene i overensstemmelse med de i
henhold til denne lovgivning gældende forskrifter. For leverandører til apoteker, for specialitetsfabrikanter samt for apotekere (§ 3, nr. 3
og 4) vil apotekerlovgivningens bestemmelser
tillige gælde.
De i § 3, nr. 5-8, nævnte grosserere, handlende med særlig tilladelse, offentlige institutioner samt virksomheder, der anvender gifte,
skal efter lovudkastet opbevare gifte i den oprindelige eller anden tilsvarende emballage. For
så vidt angår private forbrugere (§ 3, nr. 9)
foreskrives, at disse skal opbevares gifte i den
oprindelige emballage. (Herved tilsigter man at
nedsætte risikoen for forveksling ved omhældning i uhensigtsmæssig emballage).
Opbevaring af gifte i særligt giftrum eller
giftskab bør kræves, for så vidt angår fremstillingsvirksomheders færdigvarelager samt forhandleres lager, herunder prøvelager. Endelig
stilles der krav om, at gifte iøvrigt overalt skal
opbevares forsvarligt og u:ilgængeligt for uvedkommende personer samt adskilt fra næringsog nydelsesmidler, medicin, hygiejniske midler
samt husdyrfoder.
Ad § 9.
Giftlovens § 13 undtager i hovedsagen tre
giftholdige varegrupper fra lovens regler, nemlig farver til kunstnerisk brug, skibsbundfarver
og fotografiske vansker. Bestemmelsen udtaler,
at giftholdige færdig tilberedte farver til kunstnerisk brug, færdig fremstillede skibsbundsfarver i lukkede beholdere og færdig fremstillede
væsker til fotografisk brug, der er forsynet med
angivelse af at skulle benyttes hertil, på tydelig
måde skal mærkes med fabrikantens eller, for
indførte varers vedkommende, importørens firmanavn samr ordet »Giftig« i hvide bogstaver
på sort bund. I øvrigt er de ikke undergivet giftlovens regler.
Udvalget har foreslået en principielt tilsvarende bestemmelse i § 9, hvorved disse varearter
undtages fra lovens begrænsning med hensyn til
modtagelse og udlevering af gifte og delvis bestemmelserne i S 7.

Ad afsnit II. Bestemmelser vedrørende
sundhedsfarlige stoffer.

Den gældende giftlov indeholder ingen bestemmelser vedrørende fremstilling af sundheds-
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farlige stoffer, men tager alene sigte på udlevering en detail af disse stoffer, herunder opbevaring hos forhandleren, samt emballagen og
etiketteringen. Arbejderbeskyttelseslovgivningen
vil dog i reglen sikre, at produktionen foregår
uden risiko for de i fremstillingsvirksomheden
beskæftigede, og i øvrigt kan den almindelige
bestemmelse i giftlovens § 19 om strafansvar for
den, der på uforsvarlig måde opbevarer og anvender eller i øvrigt på uforsvarlig made omgas
sundhedsfarlige stoffer, benyttes til sikring af
forsvarlige forhold ved fremstillingen.
Udvalget har ikke ment det nødvendigt i sit
lovudkast at foreslå begrænsninger i adgangen
til fremstilling af sundhedsfarlige stoffer eller
med hensyn til adgangen til at modtage eller udlevere sundhedsfarlige stoffer. Man finder det
tilstrækkeligt, at der fastsættes bestemmelser til
sikring af forsvarlig emballage og etikettering
ved udlevering såvel en gros som en detail samt
bestemmelser, der i videre omfang end nu påbyder forsvarlig opbevaring af disse stoffer.
Ad § 10.
Efter den gældende lovs § 16 skal enhver, der
sælger, og enhver forbrugsforening, have- eller
landbrugsorganisation, der til sine medlemmer
udleverer en række nærmere angivne sundhedsfarlige væsker, iagttage, at væskerne ikke sælges, udleveres eller forefindes påfyldt til udlevering i øl-, mineralvands-, mælke- eller vinflasker (champagnehelflasker undtaget), i runde
medicinflasker af rumfang 750 cm3 og derunder
eller i det hele taget i sådanne flasker og beholdere (kogekar, krukker, kopper, drikkeglas
eller lignende), der på grund af form eller sædvanlig anvendelse kan give anledning til fejltagelser. I øvrigt fastsætter indenrigsministen nærmere regler for væskernes opbevaring og emballagens forsyning med særlig etikette og påskrift.
I § 17 bemyndiges indenrigsministeren til at
fastsætte nærmere regler for opbevaring, behandling, afvejning og udlevering i detailhandelen af en række faste, sundhedsfarlige stoffer.
Sundhedsstyrelsen kan fastsætte forsigtighedsregler, som apotekerne skal iagttage ved opbevaring samt ved udlevering til medicinsk brug af
de nævnte væsker og andre væsker, der kan
fremkalde ætsninger, samt af de nævnte faste
sundhedsfarlige stoffer.
Nærmere regler om opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af sundhedsfarlige stoffer er fastsat i en række bekendtgørelser fra indenrigsministeriet, jfr. noten foran side 26.
3

Udvalget, der i lovudkastets § 10 foreslår fælles bestemmelser for flydende og faste sundhedsfarlige stoffer, har ment, at man - ligesom med
hensyn til gifte - bør kræve, at der ved udlevering af sundhedsfarlige stoffer skal anvendes stærk, hel og forsvarligt tillukket emballage.
Et sådant krav stilles ikke udtrykkeligt efter de
nugældende bestemmelser, idet man dog nok
kan ramme grovere tilfælde af udlevering i uforsvarlig emballage efter ansvarsbestemmelserne i
lovens § 19- Videre foreslås det, at emballagen
skal være af en sådan art, at den ikke let giver
anledning til forveksling. Dette svarer i realiteten til den nugældende bestemmelse vedrørende sundhedsfarlige væsker, men bestemmelsen
skal - i modsætning til nu - principielt også
gælde faste stoffer. I lovudkastets § 13 bemyndiges indenrigsministeren til at fastsætte nærmere bestemmelser med hensyn til emballage,
etiketter og advarselspåskrifter.
Da bestemmelser om apotekers opbevaring og
udlevering af sundhedsfarlige stoffer til medicinsk brug vil kunne fastsættes i henhold til
apotekerloven, finder udvalget det overflødigt
at gentage de fornævnte, gældende bestemmelser herom i lovudkastet.

Ad § 11.
Som foran nævnt findes der ikke nu særlige
bestemmelser om opbevaring af sundhedsfarlige
stoffer udenfor detailhandelen og apotekerne,
bortset fra bestemmelsen i § 19, der hjemler
straf for uforsvarlig opbevaring af såvel gifte
som sundhedsfarlige stoffer, dog uden nærmere
angivelse af, hvilke krav der må stilles i så henseende.
Da det af det foreliggende erfaringsmateriale
fremgår, at en meget væsentlig del af ulykkestilfældene med sundhedsfarlige stoffer - foruden uhensigtsmæssig emballage - navnlig skyldes uforsvarlig opbevaring, finder udvalget det
påkrævet at præcisere betydningen af forsvarlig
opbevaring af disse stoffer, og man foreslår derfor nogle bestemmelser herom. For så vidt angår
virksomheder, der er undergivet arbejdstilsynet,
vil opbevaringen dog i reglen ikke frembyde
problemer, og for disse virksomheders vedkommende henvises der derfor blot til, at opbevaring skal ske i overensstemmelse med de i henhold til lovgivningen om arbejderbeskyttelse
gældende regler.
Sundhedsfarlige stoffer vil - i modsætning til
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gifte - i vidt omfang kunne anvendes af private
eller virksomheder, der ikke er undergivet arbejderbeskyttelseslovene. Der er derfor i § 11,
stk. 3, foreslået en særlig bestemmelse om at udvise omhu og forsigtighed ved arbejde med
sundhedsfarlige stoffer.
Ad § 12.
Med hensyn til giftige og sundhedsfarlige
luftarter findes der - bortset fra arbejderbeskyttelseslovgivningen, jfr foran side 8 - ikke i dag
bestemmelser til imødegåelse af gift- og sundhedsfare fra sådanne luftarter, hvorimod der
haves bestemmelser til værn mod brandfare og
eksplosionsfare, jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (jfr. bekendtgørelse nr. 338 af
20. juli 1948) og socialministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 11. december 1935 om indretningen og brugen af transportable beholdere
for sammcntrykkede, fordråbede eller under
tryk opløste luftarter (jfr bekendtgørelse nr.
198 af 25. april 1939, bekendtgørelse nr. 450
af 21. november 1951 og bekendtgørelse nr. 147
af 5. maj 1954).
De deri indeholdte bestemmelser om emballage, mærkning, opbevaring m. m. virker samtidig som værn mod gift- og sundhedsfare fra
disse stoffer og gør således i vidt omfang særlige bestemmelser herom overflødige. Tilsvarende gælder med hensyn til bestemmelser om medicinske gasarter, jfr. apotekerlovens § 69 og
indenrigsministeriets bekendtgørelse af 12.
marts 1955 om medicinske gasarter, jfr. sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 3. april 1959.
Udvalget finder det imidlertid hensigtsmæssigt, at der gives indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte særlige bestemmelser om
en række på liste IV anførte sundhedsfarlige
gasser.

Ad afsnit III. Fælles bestemmelser.

Ad § 13.
Ligesom i den nugældende lov, jfr. §§ 9, 11,
16 og 17, foreslås der givet indenrigsministeren
bemyndigelse til at fastsatte nærmere bestemmelser vedrørende emballage, etiketter, giftmærker og advarselspåskrifter i forbindelse med udlevering og opbevaring af gifte og sundhedsfarlige stoffer. Af hensyn til de dermed forbundne

interesser for erhvervene og arbejdstilsynet foreslås det, at indenrigsministeren skal forhandle
med handelsministeren og socialministeren om
disse forskrifter.
I § 13, stk. 2, gives der indenrigsministeren
en særlig bemyndigelse til efter forhandling
med handelsministeren at påbyde, at der til gifte
og sundhedsfarlige stoffer kun må anvendes bestemte arter af emballage, og at sådan emballage
ikke må anvendes til andre varer.
Som begrundelse for denne bestemmelse skal
man anføre, at en meget væsentlig del af ulykkerne med gifte og sundhedsfarlige stoffer som
foran nævnt skyldes uhensigtsmæsssig emballage, navnlig emballage, der giver anledning til
forveksling med ufarlige stoffer. Udvalget vil
derfor finde det overordentlig betydningsfuldt,
om man ved autorisation af hensigtsmæssige,
særprægede emballageformer (i første række
flasker), der forbeholdes anvendt til gifte og
sundhedsfarlige stoffer, kunne få begrænset forvekslingsulykkernes antal. Yderligere sikkerhed
ville kunne opnas ved særlige krav med hensyn
til den autoriserede emballages styrke og endvidere dens lukning, f. eks. .med et for småbørn
vanskeligt aftageligt låg. Bestemmelser af denne
art vil kunne virke ret indgribende i erhvervslivet, og udvalget skal derfor pege på, at anvendelse af de nævnte emballageformer foreløbig
søges gennemført på frivillig basis ved forhandling med Dansk Standardiseringsråd og større
fabrikations- og engrosvirksomheder i kemikaliebranchen.
Ad § 14.
Den gældende giftlov indeholder ikke særlige
bestemmelser om transport af gifte og sundhedsfarlige stoffer, bortset fra, at uforsvarlige
transporter vil kunne rammes efter den almindelige ansvarsregel i giftlovens § 19. For visse
transportområder findes imidlertid særlige regler fastsat af de respektive myndigheder.
Udvalget finder det påkrævet, at der af hensyn til den offentlige sikkerhed gives indenrigsministeren bemyndigelse til - efter forhandling
med justitsministeren og ministeren for offentlige arbejder — uden for de nævnte omrader at
fastsætte nærmere bestemmelser om transport af
gifte og sundhedsfarlige stoffer. Endvidere finder man, idet der fra erhvervsside er anket over
uhensigtsmæssige afvigelser med hensyn til kravene ifølge de nævnte, for visse særlige transportområder gældende regler, at der bør tilstræbes en koordination af disse regler, hvorfor man
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har foreslået, at sådanne regler fremtidig skal
forhandles med indenrigsministeren.
Ad § 15.
Giftlovens § 12 fastsætter visse grænser for
anvendelse af arsenholdige farver i malervarer.
Efter giftlovens § 14 kan indenrigsministeren
endvidere fastsætte forsigtighedsregler, der skal
iagttages ved anvendelse af cyanbrinte og arsenforbindelser og gifte af tilsvarende farlighed.
Endelig indeholder § 15 bemyndigelse for landbrugsministeren til at fastsætte forsigtighedsregler, der skal iagttages ved anvendelse af arsenik
til kreaturvask.
For tiden er der i henhold til sidstnævnte bestemmelse fastsat regler i landbrugsministeriets
cirkulære nr. 108 af 15. april 1942 angående
brugen af arsenik til kreaturvask.
For så vidt angår sundhedsfarlige stoffer bestemmer lovens § 18, at regler om anvendelse
af sundhedsfarlige farver, klæbemidler eller
stoffer til henholdsvis teknisk brug, legetøj, fyrværkeri, skorensningsmidler, vaskemidler samt
kosmetiske midler - herunder afmagringsmidler
- kan fastsættes af indenrigsministeren efter forhandling med de interesserede erhvervsiorganisationer.
Med denne hjemmel er udstedt indenrigsministeriets anordning af 28. februar 1934 om anvendelse af sundhedsfarlige stoffer til kosmetisk
brug m. m. samt sundhedsfarlige farver til teknisk brug (med ændring af 25. maj 1934) samt
indenrigsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1950 om etikettering m. v. af mærkeblæk
indeholdende anilin, anilinforbindelser og sølvnitrat.
Udvalget foreslår i § 15 - til afløsning af de
fornævnte bestemmelser i giftlovens §§ 12, 14
og 18 - en almindelig bemyndigelse for indenrigsministeren til efter indstilling fra sundhedsstyrelsen og forhandling med vedkommende minister at fastsætte regler om og eventuelt udstede
forbud mod anvendelse af gifte og sundhedsfarlige stoffer til bestemte formål eller med hensyn
til disse stoffers forekomst, herunder som urenheder, i kosmetiske præparater, i tekniske præparater og i genstande til teknisk og andet brug.
For så vidt angår den fornævnte bemyndigelse for landbrugsministeren til at fastsætte bestemmelser vedrørende brug af arsenik til brug
ved kreaturvask, må denne bestemmelse anses
for overflødig, da dyrlægerne i fornødent omfang vil kunne instrueres af veterinærdirektoratet.
3*

Ad § 16.
Der foreslås en bestemmelse om tilintetgørelse, rensning eller forsvarlig opbevaring af
brugt emballage samt om tilintetgørelse eller
bortskaffelse af større partier af gifte eller sundhedsfarlige stoffer. En bestemmelse af tilsvarende karakter findes i § 22, stk. 6, i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 1. november 1954
om midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr.
Ad §17.
Bestemmelsen er i det væsentlige enslydende
med § 19 i den nuværende giftlov, jfr. § 4 i lov
nr, 113 af 13. april 1954 om tillæg til lov
om midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr.
Ad § 18.
Den gældende giftlov indeholder ikke nogen
almindelig dispensationsadgang og hjemler kun
fravigelse af lovens bestemmelser i særlige tilfælde, nemlig § 2, stk. 5, (særlig tilladelse til
fremstilling af gifte), § 3, stk. 8, (særlig tilladelse til at indføre gifte) og § 10, stk. 2, (tilladelse til at få udleveret gift uden politipåtegning på rekvisitionen).
Udvalget finder det hensigtsmæssigt, at der
gives indenrigsministeren tilladelse til at fravige
loven i særegne tilfælde, når vægtige grunde
taler derfor.
Ad § 19.
I den gældende lov findes ikke generelle bestemmelser om udøvelse af tilsyn med overholdelse af lovens bestemmelser. Dette føres imidlertid af politiet og embedslægerne som et led
i disse myndigheders tilsyn henholdsvis med
lovgivningens overholdelse i almindelighed og
med sundhedsvæsenet, af de farmaceutiske visitatorer, for så vidt angår de i apotekerloven omhandlede apoteker og andre virksomheder, og
endelig af kemikaliekontrollen, for så vidt angår
handlende, der har fået særlig tilladelse til detailhandel med gifte (»§ 6-handlende«). Endvidere har arbejdstilsynet som et led i dettes
virksomhed i vidt omfang interesse i at påse, at
giftlovgivningen overholdes.
Udvalget foreslår, at nærmere bestemmelse
om tilsynet skal fastsættes af indenrigsministeren, idet man herved bør tilsigte den videst mulige forenkling, således at normalt kun én af
de nævnte myndigheder fører det løbende tilsyn
med den enkelte virksomhed og fortrinsvis så-
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ledes, at en virksomhed, der i forvejen er under
tilsyn af en af disse myndigheder i henhold til
andre lovbestemmelser, f. eks. apotekerloven eller bekæmpelsesmiddelloven, da tillige tilses af
samme myndighed, for så vidt angår overholdelse af giftlovens bestemmelser. Det er en
naturlig forudsætning, at tilsynets virksomhed,
herunder prøveudtagning, foretages til mindst
mulig ulempe for de pågældende virksomheder.
I stk. 3 foreslås der adgang for tilsynsmyndighederne til at afkræve en fremstiller eller importør erklæring på tro og love om en vares indhold, idet man derved vil lette tilsynsvirksomheden betydeligt og spare det offentlige for store udgifter til laboratorieundersøgelser m.v. ved
afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt varen er
omfattet af loven. Da fremstilleren eller importøren kan have interesse i. at sådanne oplysninger behandles fortroligt, foreslås der adgang for
den pågældende til at stille krav herom.
Det bemærkes, at bestemmelser af lignende
karakter findes i apotekerlovens § 79 med hensyn til medicinske specialiteter, i § 16 i lov nr.
174 af 28. april 1950 om levnedsmidler m.v.
samt i § 1, jfr. § 3 d, i lov nr. 113 af 13. april
1954 om tillæg til lov om midler til bekæmpelse
af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr.
Yderligere kan der henvises til, at der er foreslået en tilsvarende bestemmelse i § 58 i et norsk
forslag til lov om lægemidler og gifte m. v.

(Innstilling II fra Komiteen til revisjon af apotekerlovgivningen m. v., Oslo 1959).
Ad § 20.
Udvalget forudsætter, at der ved fastsættelse
af ikrafttrædelsesbestemmelser gives rimelige
frister for erhvervene til foretagelse af de i loven
krævede anmeldelser samt til omlægning af produktion og afhændelse af eksisterende varelagre.
Ad § 21.
Den nuværende giftlovs bestemmelser gælder
med forskellige afvigelser for Færøerne, jfr. anordning nr. 49 af 19. februar 1934 for Færøerne
om gifte og andre for sundheden farlige stoffer,
bekendtgørelserne nr. 50 og 51 for Færøerne af
samme dato henholdsvis om apotekeres udlevering af gifte og andre for sundheden farlige
stoffer og om opbevaring, salg og udlevering til
teknisk brug af for sundheden farlige stoffer
samt anordning nr. 21 for Færøerne af 25. januar 1936 om anvendelse af sundhedsfarlige
stoffer til kosmetisk brug m. m. samt af sundhedsfarlige farver til teknisk brug. Gifte er nu
overtaget som særanliggende for Færøerne.
Det foreslås, at loven i'<ke skal gælde for
Grønland og Fagøerne, men således at regeringen bemyndiges til at sætte loven i kraft for
Grønland med de lempelser, som måtte findes
formålstjenlige på grund af de derværende særlige forhold.

KAPITEL IV.

Udkast til

Bekendtgørelse om fremstilling,
udlevering og opbevaring af gifte og
sundhedsfarlige stoffer.
I henhold til lov nr
af /
195 om
gifte og sundhedsfarlige stoffer fastsættes herved følgende bestemmelser om fremstilling, udlevering og opbevaring af gifte og sundhedsfarlige stoffer.
Bekendtgørelsens område.

Stk. 1. Ved gifte forstås i denne bekendtgørelse de stoffer, der er opført på de i bilag A *)
optagne lister I A og 13, samt enhver af et sådant stof tilberedt vare, der er i besiddelse af
stoffets giftige egenskaber i en sådan grad, at
sædvanlig anvendelse af varen rummer fare for
forgiftning af mennesker eller husdyr.
Stk. 2. Ved sundhedsfarlige stoffer forstås i
denne bekendtgørelse de stoffer, der er opført
på de i bilag A l) optagne lister II, III A og
B samt IV, og endvidere enhver af et: sådant
stof tilberedt vare, der er i besiddelse af stoffets
sundhedsfarlige egenskaber i en sådan grad, at
sædvanlig anvendelse af varen rummer fare for
menneskers eller husdyrs sundhed.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter indhentet
erklæring fra sundhedsstyrelsen tillade, at de i
stk. 1 og 2 omhandlede gifte og sundhedsfarlige
stoffer eller varer, der indeholder disse, på nærmere angivne betingelser helt eller delvis
undtages fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 4. De i medfør af lovgivningen om
a) apotekervæsenet, jfr. lov nr. 209 af 11. juni
1954,
b) udøvelse af tandlægevirksomhed, jfr. lov nr.
190 af 11. juni 1954,
*) Se bilag til lovudkastet foran side 18 ff.

c) euforiserende stoffer, jfr. lov nr. 169 af 24.
maj 1955,
d) midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr, jfr. lov nr. 76 af
9. marts 1948 og lov nr. 113 af 13. april
1954,
e) bekæmpelse af skadeligt dyre- og fuglevildt,
jfr. lov nr. 109 af 31. marts 1953 og lov nr.
299 af 21. december 1957,
f) udryddelse af rotter, jfr. lov nr. 116 af 31.
marts 1938,
g) jagten, jfr. lov nr. 145 af 28. april 1931,
h) brug m. v, af radioaktive stoffer, jfr. lov nr.
94 af 31. marts 1953,
i) sprængstoffer, jfr. lov nr. 74 af 7. april
1899 med ændringer,
j) kontrol med tilvirkning af krigsmateriel, jfr.
lov nr. 139 af 7. maj 1937,
k) levnedsmidler m. m., jfr. lov nr. 174 af 28.
april 1950,
1) arbejderbeskyttelse, jfr. lovene nr. 226-228
af 11. juni 1954, jfr. lov nr. 71 af 28. marts
1956
gældende bestemmelser berøres ikke af denne
bekendtgørelse, der alene finder anvendelse på
gifte og sundhedsfarlige stoffer i det omfang,
hvori den nævnte lovgivning ikke indeholder bestemmelser vedrørende disse; de under d) nævnte midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr berøres i øvrigt ikke af
denne bekendtgørelses regler, såfremt de foreligger i originalpakning, der opfylder de i medfør af lovgivningen om disse midler fastsatte
bestemmelser til imødegåelse af den med deres
anvendelse forbundne giftfare.
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I. Bestemmelser vedrorende gifte.

Fremstilling af gifte.
Q 2.

Stk. 1. Fremstilling, herunder forsøg med fremstilling, af de af nærværende bekendtgørelse omfattede gifte er kun tilladt den, som til arbejdstilsynet har anmeldt at fremstille gifte, jfr. bilag B. i)
Stk. 2. Til fremstilling af gifte henregnes opblanding, fortynding og imprægnering samt den
med henblik på udlevering foretagne udvejning,
ompakning eller omhældning af gifte, dog bortset fra sådan virksomhed i forbindelse med den
i § 3, nr. 6, nævnte forhandling.
Stk. 3. Ved fremstilling af gifte skal iagttages
de forsigtighedsforanstaltninger, der er foreskrevet i lovene om arbejderbeskyttelse og de i medfør heraf udstedte bestemmelser og givne forskrifter og pålæg.
Modtagelse af gifte.
§ 3.
Modtagelse (herunder indførsel) af de af
nærværende bekendtgørelse omfattede gifte er
kun tilladt:
1) De i § 2 nævnte giftfremstillere,
2) virksomheder, der til arbejdstilsynet har anmeldt i produktionen at arbejde med gifte i
kemiske reaktioner,
3) de som leverandører til apoteker kontrollerede laboratorier og engrosvirksomheder samt
fabrikanter af medicinske specialiteter,
4) apoteker,
5) handlende, som til kemikaliekontrollen har
anmeldt at forhandle gifte en gros, jfr. bilag B i ) ,
6) handlende, som af indenrigsministeriet på
nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse
til at forhandle gifte en detail, dog kun for
så vidt angår de af denne tilladelse omfattede gifte,
7) sygehuse samt de af staten og kommunerne
drevne videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner,
8) virksomheder, som til arbejdstilsynet har anmeldt at anvende pågældende gift(e) som
hjælpemiddel i egen virksomhed,
9) personer over 18 år, der afgiver en særlig
rekvisition om udlevering - fra en af de under nr. 4 eller 6 nævnte forhandlere - af gift
*) Er ikke udarbejdet.

til et nærmere angivet ikke-lægeligt formål,
jfr. § 5, stk. 3-5.
Udlevering af gifte.
§ 4.
Berettiget til at udlevere de af nærværende
bekendtgørelse omfattede gifte er alene de i § 3,
nr. 1-7, nævnte. De som nr. 7 nævnte er dog
alene berettiget til at udlevere gifte indbyrdes.
Kun de som nr. 4 og 6 nævnte er berettiget til
at udlevere gifte til de i § 3, nr. 9, nævnte personer.
§ 5.
Stk. 1. Gifte må kun udleveres til personer
over 16 år. Det er forbudt at overlade gifte til
personer, der på grund af sindssygdom, åndssvaghed, beruselse, affekt, manglende udvikling
o. lign. kan befrygtes at volde skade på sig selv
eller andre med de pågældende gifte.
Stk. 2. Den, der udleverer gifte til de i § 3
som nr. 1-8 nævnte skal - .såfremt det ikke i
forvejen er ham bekendt - afæske modtageren
erklæring om, på hvilket af de nævnte grundlag
giftene fordres udleveret, samt, for så vidt angår nr. 1-3, 5, 6 og 8 sikre s:g, at de fornødne
anmeldelser og tilladelser foreligger. De under
nr. 1—6 anførte er pligtige at føre fortegnelser
eller kartoteker over modtagerne af gifte, jfr.
herved § 6, stk. 1.
Stk. 3- Gifte må kun udleveres til de i § 3,
nr. 9, nævnte personer, såfremt disse på en til
bilag C svarende formular afgiver en dateret,
egenhændig underskrevet rekvisition med oplysning om giftens betegnelse, mængde og anvendelse, rekvirentens navn, stilling og adresse samt
erklæring om, at han kun vil anvende den som
anført, opbevare den omhyggeligt og ikke overdrage den til andre. Rekvisitionen er kun gyldig
for en enkelt udlevering, uanset at ikke hele
den angivne mængde udleveres.
Stk. 4- De i stk. 3 nævnte rekvisitioner skal før
udleveringen af politiet være forsynet med påtegning om, at dette tillader udleveringen til det
angivne formål. Politiets påtegning på rekvisitionen er dog unødvendig, nls udlevering sker
til læger, tandlæger og dyrlæger til laboratoriebrug, for dyrlægers vedkommende endvidere til
disses personlige anvendelse ved aflivning af
dyr, samt når udlevering af de på liste I B opførte gifte finder sted til skoler, undervisningsanstalter og anerkendte kursus, udelukkende til
brug i disses undervisningsvirksomhed.
Stk. 5. Politiet skal nægte den i stk. 4 om-
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handlede påtegning, såfremt det angivne formål
skønnes at kunne opfyldes på rimelig måde med
mindre farlige midler; rekvisitioner på gifte til
bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr skal afvises, idet rekvirenterne henvises til
at anvende de i handelen værende af landbrugsministeriets giftnævn klassificerede bekæmpelsesmidler. Endvidere bør påtegning nægtes, såfremt rekvirenten af de i stk. 1 nævnte grunde
eller f. eks. på grund af tidligere konstateret
uforsvarlig omgang med gifte kan befrygtes at
volde skade på sig selv eller andre med de pågældende gifte.
§ ^'
Stk. 1. De ekspederede giftrekvisitioner skal
forsynes med løbenummer, dato for udleveringen og ekspedientens navn og skal derefter opbevares i nummerorden i 5 år.
Stk. 2. Hvis en forretning sælges, skal de opbevarede rekvisitioner overleveres til politiet;
dersom forretningens nye indehaver opnår indenrigsministeriets tilladelse til forhandling af
gifte, skal rekvisitionerne dog fortsat opbevares
i forretningen.
Stk. 3- Rekvisitionerne skal, så ofte det forlanges, forevises for politiet, kredslægen og kemikaliekontrollen, henholdsvis de farmaceutiske
visitatorer.
§ 7.
Stk. 1. Enhver udlevering af gifte skal ske i
stærk, hel og forsvarligt tillukket emballage,
som er af en sådan art, at den ikke let giver
anledning til forveksling af giften med ufarlige
stoffer. Der må ikke anvendes flasker, der normalt i husholdningen anvendes til drikkevarer,
medicin, midler til brug ved madlavning eller
midler til mundens, hudens og hårets pleje. De
på listerne eventuelt anførte særlige bestemmelser for de enkelte stoffer skal iagttages.
Stk. 2. Emballagen, såvel den, der indeholder
giften, som en eventuel ydre salgsemballage, skal
være forsynet med:
1) Etikette af stærk gul farve med giftens betegnelse, idet der skal angives giftens på
listen anførte navn(e) eller et navn, der som
et led indeholder listens betegnelse (r) for
stoffets giftige bestanddel(e), (f. eks. kaliumarsenut). For præparaters vedkommende
angives procentindholdet af giften (e). Endvidere angives navn og firmaadresse for den,
der har pakket eller ladet varen pakke, eller

som har importeret varen i pakket stand,
og - ved udlevering efter rekvisition i henhold til § 3, nr. 9 - tillige detailhandlerens
navn og adresse samt dato for udleveringen.
2) Et selvstændigt eller på etiketten trykt giftmærke:
For så vidt angår de på liste I A anførte
gifte skal anvendes følgende mærke:

E>ødningehovedet og teksten skal være
gule på sort bund nøjagtigt som vist. Højden af mærket skal normalt være ca. Vio af
emballagens højde, dog mindst 2 cm.
For så vidt angår de på liste I B opførte
gifte udgøres giftmærket af ordet »GIFT«
med gul skrift på sort bund. Højden af mærket skal normalt være ca. Vio af emballagens
højde, dog ikke under 1 cm. Ordet GIFT
skal fremtræde tydeligt, og højden af bogstaverne skal være ca. halvdelen af mærkets
højde.
3) Ved udlevering af gifte til de i § 3, nr. 9,
nævnte skal der endvidere som selvstændig
etikette eller på den ovennævnte etikette påføres følgende advarselspâskrift:
»Tilhører
Må ikke overdrages til andre.
Må kun anvendes til

Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
Omhældning forbudt.
Emballagen skal efter brugen tilintetgøres.
Överträdelse medfører strafansvar.«
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Stk. 3. Etiketter, giftmærker og advarselspåskrifter skal være således påtrykt eller fastklæbet, at disse normalt vil forblive på emballagen,
indtil indholdet er opbrugt. Etiketter eller rester
af sådanne fra beholderens tidligere anvendelse
skal være fjernet.
Stk. 4. Anvendelse af fornævnte giftmærker er
forbeholdt de af nærværende bekendtgørelse
omfattede gifte eller andre stoffer, hvor tilsvarende anvendelse er lovhjemlet.
Stk. 5. Foregår udlevering alene mellem de i
§ 3, nr. 1—6, nævnte virksomheder indbyrdes,
skal emballagen være stærk, hel og forsvarligt
tillukket samt være forsynet med giftens betegnelse (jfr. stk. 2, nr. 1), giftmærke (jfr. stk. 2,
nr. 2) og afsenderens navn (mærke) og adresse.
Med hensyn til varer til eksport er mærkning
efter internationale bestemmelser tilstrækkelig.
Opbevaring af gifte.
§ 8.
Stk. 1. Opbevaring af gifte hos de i § 3 omhandlede virksomheder og personer skal, i det
omfang disse er undergivet lovgivningen om
arbejderbeskyttelse, ske i overensstemmelse med
de i henhold til denne lovgivning gældende forskrifter, jfr. dog tillige stk. 2-4.
Stk. 2. For de i § 3, nr. 3. omhandlede kontrollerede laboratorier, kontrollerede engrosvirksomheder og fabrikanter af medicinske specialiteter samt de i § 3, nr. 4, nævnte apoteker gælder endvidere de i medfør af apotekerlovgivningen udstedte bestemmelse::. Hos de i § 3, nr.
5-8, nævnte virksomheder og personer skal opbevaringen af gifte ske i den oprindelige emballage eller i anden stærk, hel og forsvarligt tillukket emballage, der er mærket med giftens betegnelse og giftmærke, jfr. § 7, stk. 2. Gifte må ikke opbevares i sådanne flasker m.m., der kan give anledning til forveksling af indholdet, jfr. §
7, stk. 1. Ved import af gifte påhviler det modtageren umiddelbart efter varens hjemtagelse
på lager at sørge for forskr iftmæssig emballering
og mærkning af giftene; herfra undtages dog
varer på frilager til reeksport. Hos de i § 3,
nr. 9. nævnte personer skal gifte opbevares i den
oprindelige emballage.
Stk. 3- Opbevaring af de i § 3, nr. 1, nævnte
virksomheders færdigvarelager og de i § 3, nr.
.5—6, nævnte forhandleres lager, herunder prøvelager, af gifte skal ske i giftrum eller giftskab,

der tydeligt er betegnet som sådant, og som holdes omhyggeligt aflåset. I et sådant giftrum eller
giftskab må kun anbringes gifte, herunder de i
henhold til bekæmpelsesmiddelloven i fareklasse
X, A og B klassificerede praparater. De på liste
I B opførte gifte kan dog, såfremt mængden
overstiger 10 kg, opbevares uden for giftrum
eller giftskab, når bestemmelserne i stk. 4 iagttages.
Stk. 4. Gifte skal iøvrigt overalt opbevares forsvarligt og utilgængeligt i:or uvedkommende
personer samt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler, herunder midler til brug ved madlavning, fra medicin, fra midler til hudens, hårets
og mundens pleje samt fra foder til husdyr.
Stk. 5. I lokaler, hvor der handles med gifte,
skal et eksemplar af nærværende bekendtgørelse
forefindes.
Stk. 6. Tomme flasker, beholdere, pakninger
o. lign., der har indeholdt gifte, skal tilintetgøres eller renses omhyggeligt på en sådan måde, at de ikke frembyder fare for mennesker eller
husdyr, eller tilbagesendes i forsvarligt tillukket
og mærket stand.
Stk. 7. Tilintetgørelse eller bortskaffelse af
større partier af gifte må, såfremt fremgangsmåden ikke i forvejen er godkendt af de stedlige sundhedsmyndigheder, kun ske efter forudgående aftale med kredslægen.

Giftige kunstnerfarver, skibsbundfarver
og fotografiske væsker.
§ 9Giftige, færdig tilberedte farver til kunstnerisk brug, færdig fremstillede skibsbundfarver
eller færdig fremstillede væsker til fotografisk
brug, er ikke omfattet af bestemmelserne i §§
3-7, såfremt udleveringen sker i stærk, hel og
forsvarligt tillukket original emballage fra fremstilleren, jfr. § 2, stk. 2, såfremt emballagen
på tydelig måde angiver, til hvilket formål indholdet er beregnet, og at dette ikke må benyttes
til andre formål og såfremt emballagen er forsynet med giftmærke, jfr. § 7, og oplysning om
navn og firmaadresse for den, der har pakket
eller ladet varen pakke, eller som har importeret
varen i pakket stand. For så vidt angår fotografiske væsker, skal emballagen i øvrigt opfylde bestemmelserne i § 7. Foranstående krav
om mærkning af emballagen gælder ikke for
tuber med farver til kunstnerisk brug, når indholdet ikke overstiger 50 g.
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II. Bestemmelser vedrørende sundhedsfarlige stoffer,

Udlevering af sundhedsfarlige stoffer.
§ 10 Stk. 1. Udlevering i detailhandelen eller fordeling til en forenings medlemmer af de i bilag
A på liste II anførte sundhedsfarlige stoffer, jfr.
§ 1, stk. 2, skal ske i stærk, hel og forsvarligt
tillukket emballage, som er af en sådan art, at;
den ikke let giver anledning til forveksling af
det sundhedsfarlige stof med ufarlige stoffer.
Der må ikke anvendes flasker, der normalt i husholdningen anvendes til drikkevarer, medicin,
midler til brug ved madlavning eller midler til
mundens, hudens og hårets pleje. De på listerne
eventuelt anførte særlige bestemmelser for de
enkelte stoffer skal iagttages.
Stk. 2. Emballagen skal være forsynet med en
rød etikette, der på tydelig måde skal være forsynet med:
1) en iøjnefaldende, med hvid skrift på sort
bund trykt påskrift: »Forsigtig — Farlig«,
2) herunder kraftigt indrammet følgende påskrift: »Strafbart at opbevare sammen med
eller at omhælde i genstande, der almindeligvis bruges til drikkevarer, mad, medicin
eller hygiejniske formål. Skal opbevares utilgængeligt for børn.«,
3) stoffets (ernes) på listen anførte betegnelse(r),
4) navn og adresse for den virksomhed, som
har pakket eller ladet varen pakke, eller som
har importeret varen i pakket stand,
5) den på listen ud for det pågældende stof
eventuelt anførte advarsel, trykt i hvid skrift
på sort bund,
6) den i bekendtgørelse nr
af
om anvendelse af gifte og sundhedsfarlige
stoffer til teknisk brug for den pågældende
vare eventuelt foreskrevne særlige påskrift.
Etiketter skal være således påtrykt eller fastklæbet, at de normalt vil forblive siddende, indtil indholdet er opbrugt. Etiketter eller rester af
sådanne fra beholderens tidligere anvendelse
skal være fjernet.
Stk. 3- Foregår udlevering alene mellem fremstillings- og engrosvirksomheder indbyrdes, skal
emballagen være stærk, hel og forsvarligt tillukket ; endvidere skal emballagen for flydende
samt for ætsende, stærkt flygtige eller på anden
måde særlig farlige stoffer være forsynet med

stoffets (ernes) betegnelse(r) (jfr. stk. 2, nr. 3),
påskriften »Forsigtig - Farlig« og afsenderens
navn (mærke) og adresse. Med hensyn til varer
til eksport er mærkning efter internationale bestemmelser tilstrækkelig.
Opbevaring af sundhedsfarlige stoffer.
§ HStk. 1. I virksomheder undergivet arbejdstilsynet, hvor der arbejdes med de ovennævnte sundhedsfarlige stoffer, skal stofferne opbevares i
overensstemmelse med de i henhold til lovgivningen om arbejderbeskyttelse gældende regler.
Stk. 2. Bortset fra disse virksomheder skal de
omhandlede stoffer opbevares i den oprindelige
emballage eller i anden stærk, hel og forsvarligt
tillukket emballage, der skal være forsynet med
tydelig angivelse af stoffets (ernes) på listen anførte betegnelse(r) samt påskriften »Forsigtig Farlig«. Ved. import af de her omhandlede sundhedsfarlige stoffer påhviler det modtageren
umiddelbart efter varens hjemtagelse på lager at
sørge for forskriftsmæssig emballering og mærkning; herfra undtages dog varer på frilager til
reeksport.
Stk. 3- De pågældende stoffer skal opbevares
omhyggeligt og utilgængeligt for børn samt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler, herunder
midler til brug ved madlavning, fra medicin,
fra midler til mundens, hudens og hårets pleje,
samt fra foder til husdyr.
Stk. 4. Ved arbejde med de her omhandlede
stoffer skal der udvises den fornødne omhu og
forsigtighed, således at hverken personer, husdyr
eller varer skades eller forurenes, jfr. de i medfør af lovgivningen om arbejderbeskyttelse og
om levnedsmidler udstedte bestemmelser.
Stk. 5. tomme flasker, beholdere, pakninger
o. lign., der har indeholdt sundhedsfarlige stoffer, skal tilintetgøres eller renses omhyggeligt på
en sådan måde, at de ikke frembyder fare for
mennesker eller husdyr, eller tilbagesendes i
forsvarligt tillukket og mærket stand.
Stk. 6. Tilintetgørelse eller bortskaffelse af
større partier af sundhedsfarlige stoffer må, såfremt fremgangsmåden ikke i forvejen er godkendt af de stedlige sundhedsmyndigheder, kun
ske efter forudgående aftale med kredslægen.
Sundhedsfarlige organiske opløsningsmidler.
§ 12 Stk. 1. De i bilag A på liste III A og B anførte sundhedsfarlige organiske opløsningsmid-
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ler i ublandet stand er underkastet bestemmelserne i §§ 10 og 11, idet dog den i § 10, stk. 2,
pkt. 1, og § 11, stk. 2, anførte påskrift for de i
klasse A optagne stoffer skal lyde: »Forsigtig Farlig at indånde. Sørg for kraftig ventilation«,
og for de klorholdige stoffers vedkommende tilføjes: »Må ikke anvendes i nærheden af åben
flamme og hede genstande, da giftgas kan udvikles«; sidstnævnte tilføjelse gælder dog ikke
ildslukningsapparater eller emballage indeholdende væsker til ildslukning.
Stk. 2. Blandinger eller tilberedninger, hvoraf
et eller flere af de på liste III A og B anførte
opløsningsmidler tilsammen, udgør mere end 5
vægtprocent - herunder tekniske varer, der i
almindelighed ikke betragtes som blandinger, omfattes af bestemmelserne i §§ 10 og 11. Beholdere skal ved enhver udlevering til forbrugerne på et let synligt sted være forsynet med en
etikette, der tydeligt angiver navnet på den virksomhed, der har foretaget eller ladet påfyldningen af beholderne foretage eller importeret beholderne i påfyldt stand, samt i en anden farve
end etikettens øvrige tekst påskriften: »Indeholder opløsningsmiddel af klasse
« (A
henholdsvis B). For varer, der indeholder opløsningsmidler af begge klasser, skal kun oplyses klasse A. Ved indhold af opløsningsmiddel af klasse A skal etiketten desuden være forsynet med en iøjnefaldende, med hvid skrift på
sort bund trykt påskrift: »Forsigtig — Farlig at
indånde. Sørg for kraftig ventilation«, og for
de klorholdige stoffers vedkommende tilføjes:
»Må ikke anvendes i nærheden af åben flamme
og hede genstande, da giugas kan udvikles«.
Sker udleveringen i flasker på under 1000 cm3,
skal etiketten være rød og desuden påføres den
i § 10, stk. 2, pkt. 2), omtalte kraftigt indrammede påskrift.
Stk. 3. Blandinger og tilberedninger, der indeholder over 2 vægtprocent benzol, omfattes af
bestemmelserne i stk. 2. Desuden skal den omtalte etikette tydeligt angive, at blandingen indeholder benzol.
Stk. 4. De til husholdningsbrug almindeligt
anvendte det udpakninger af bonevoks, mopolier,
sværter, rense- og pudsemidler og lignende er
undtagne fra bestemmelserne i stk. 2-3, for så
vidt indholdet af opløsningsmidler af klasse A
ikke overstiger 30 g. Det samme gælder benzolblandinger, der udelukkende forhandles til brug
i forbrændingsmotorer.

Sundhedsfarlige ikke-medicinske gasser.
§ 13.
For de på liste IV opførte sundhedsfarlige
gasser gælder alene de af justitsministeriet og
socialministeriet af hensyn til eksplosions- og
brandfare eller arbejderbeskyttelse fastsatte regler.
III. Fælles bestemmelser.
Særlige bestemmelser i den øvrige lovgivning.
§ 14.
For så vidt der i henhold til den øvrige lovgivning måtte være truffet saglige bestemmelser
angående visse giftige eller sundhedsfarlige stoffers transport, opbevaring, behandling eller udlevering, f. eks. med henblik på beskyttelse mod
forurening af levnedsmidler, brandfare eller eksplosionsfare, må disse bestemmelser iagttages.
Straf.
§ 15Overtrædelse af denne bekendtgørelse, herunder de i medfør heraf foreskrevne advarsler,
straffes efter bestemmelserne i giftlovens § 17.
Tilsyn.
§ 16.
Stk. 1. Tilsyn med, at bestemmelserne i denne
bekendtgørelse eller de i medfør heraf givne bestemmelser overholdes, føres, i det omfang der
ikke af arebjdstilsynet føres tilsyn i henhold til
lov om almindelig arbejderbeskyttelse, af politiet, kemikaliekontrollen, embedslægerne, de
farmaceutiske visitatorer og specalitetskontrollen
efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte myndigheder har i
denne egenskab mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, bearbejder, opbevarer eller forbruger gifte og sundhedsfarlige stoffer, og er berettiget til at åbne emballage og at udtage prøver ril nærmere undersøgelse. For de således udtagne prøver kan der
ikke afkræves betaling, men politiet, henholdsvis
kemikaliekontrollen, embedslægerne, visitatorerne eller specialitetskontrollen, skal efter begæring udfærdige kvittering for modtagelsen. Ved
indsendelse af denne kvittering til importøren
eller fremstilleren er denne forpligtet til vederlagsfrit og franco snarest muligt at tilsende indsenderen en ny pakning med samme indhold
som den udtagne prøve eller kreditere ham for
prøvens fakturapris.
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Stk. 3. Til brug ved afgørelsen af spørgsmålet
om, hvorvidt en vare er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, er de i stk. 1
nævnte myndigheder berettiget til at afkræve
fremstilleren eller importøren af varen erklæring på tro og love om varens indhold, i det
omfang dette er nødvendigt til at afgøre spørgsmålet. Den pågældende fremstiller eller importør kan forlange, at de meddelte oplysninger
skal behandles fortroligt.
Ikrafttræden.
§17Stk. 1. Denne bekendtgørelse træder i kraft
den
Samtidig ophæves indenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 333 af 22. december 1931 om
opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug
af gifte og andre for sundheden farlige stoffer,
nr. 334 af 22. december 1931 om apotekeres

udlevering af gifte og andre for sundheden farlige stoffer, nr. 334 af 29. juni 1943 om opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af
forskellige organiske opløsningsmidler og produkter indeholdende sådanne, nr. 50 af 27. februar 1948 om ændrede regler for alfa-napthylthiourinstofs optagelse på de lov nr. 34 af 28.
februar 1931 om gifte og andre for sundheden
farlige stoffer vedføjede giftlister og som særlige regler for opbevaring m. v. af dette stof og
blandinger heraf, nr. 398 af 20. september 1950
om ændrede regler for optagelse af sure og normale alkali- og ammoniumsalte af flussyre
(fluorbrinte) og fluorsiliciumbrinte på giftlovens giftlister, nr. 470 af 7. december 1950
om kloramin, nr. 60 af 13. marts 1954 om thallium og nr. 61 af 13. marts 1954 om blodkoagulationshæmmende stoffer.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i denne bekg. må
varer, der ikke opfylder de deri omhandlede
betingelser, forhandles og udleveres indtil
den
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Løbe nr.

Bilag C.

Bemærkninger til udkastet.
Bekendtgørelsen indeholder foruden de i loven indeholdte regler en række detailbestemmelser, der fastsættes med hjemmel i lovudkastets §§ 5, 6, 13, 17, 18 og 20.
Bekendtgørelsen skal træde i stedet ikke blot
for bekendtgørelse nr. 333 af 22. december
1931 om opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af gifte og andre for sundheden farlige stoffer, men tillige for bekendtgørelse nr.
334 af samme dato om apotekeres udlevering af
gifte og andre for sundheden farlige stoffer,
idet apotekeres udlevering af giftige lægemidler
henhører under apotekerlovens bestemmelser,
medens udlevering fra apotek af gifte og sundhedsfarlige stoffer til ikke-lægeligt formål bør
følge de almindelige regler.
Det bemærkes særligt, at sidstnævnte bekendtgørelse i § 3 betragter gift som lægemiddel i følgende tilfælde:
a. Når gift ved en autoriseret læges recept
rekvireres til medicinsk brug — herunder indbefattet desinfektion.
b. Når gift ved en autoriseret tandlæges
recept rekvireres til benyttelse i tandlægens
praksis.
c. Når gift ved en autoriseret dyrlæges recept rekvireres til veterinært brug — herunder
indbefattet: desinfektion og kreaturvask.
d. Når gift skriftligt rekvireres af en af de
i lov nr. 273 af 28. juni 1920 § 1, nr. 14, omhandlede tandteknikere (dentister) i de sønderjydske landsdele.
e. Når gift skriftligt rekvireres af en skibsfører til skibets medicinkiste efter de derom til
enhver tid gældende bestemmelser.
f. Når de i § 11, 2. stk., i instruks for alle
til praksis berettigede jordemødre omhandlede
gifte skriftligt rekvireres af en praktiserende
jordemoder.
g. Når gift udleveres i håndkøb i henhold
til de til enhver tid af sundhedsstyrelsen fastsatte regler for lægemidlers udlevering.

Udvalget linder det uheldigt i en bekendtgørelse at fravige den i apotekerlovens § 1 fastlagte definition af begrebet »lægemiddel« og
den i samme lovs § 26 givne definition af begrebet »recept«, og man foreslår derfor, at indkøb af gifte til andre formål end som lægemidler bør ske efter de sædvanlige regler, jfr.
nedenfor ad § 5, dog således at der ikke kræves
politipåtegning på rekvisitionerne.
Endvidere skal bekendtgørelsen afløse den
særlige bekendtgørelse nr. 334 af 29. juni 1943
om opbevaring, salg og udlevering til teknisk
brug af forskellige organiske opløsningsmidler
og produkter indeholdende sådanne.
Idet: man for så vidt angår de bestemmelser,
der er enslydende med lovudkastets bestemmelser, skal henvise til bemærkningerne til dette,
skal man i øvrigt bemærke følgende:
Ad § 5.
I bekendtgørelsesudkastets § 5, stk. 4, foreslås det, at udlevering af gifte til læger, tandlæger og dyrlæger til laboratoriebrug, for dyrlægers vedkommende tillige til disses personlige
anvendelse ved aflivning af dyr, skal ske efter
rekvisition, men således at politipåtegning på
rekvisitionerne skal være unødvendig, jfr. foran.
Efter bekendtgørelse nr. 333 af 22. december
1931 § 9, stk. 1, d, og bekendtgørelse nr. 334
af s. d. § 5, stk. 2, d, er eksamensberettigede
skoler og undervisningsanstalter fritaget for kravet om politipåtegning på rekvisitionerne, når
udlevering finder sted udelukkende til brug i
egen virksomhed. Denne begunstigelse foreslås
opretholdt, for så vidt angår de på liste I B optagne gifte, og udvidet til at omfatte alle undervisningsanstalter og skoler.
For så vidt angår de øvrige i fornævnte § 9,
stk. 1, og § 5, stk. 2, nævnte institutioner m. v.
(bortset fra litra e, der er bortfaldet) får disse
efter udkastet adgang til at erhverve gifte uden
at skulle præstere rekvisition.
I § 9, stk. 2, og § 5, stk. 3, i henholdsvis fornævnte bekendtgørelse nr. 333 af 22. december
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1931 og bekendtgørelse nr. 334 af samme dato
er det bestemt, at der efter rekvisition på en særlig blanket uden politipåtegning kan udleveres
visse gifte til udryddelse af rotter, mus og krager. Da der nu hertil udelukkende bør benyttes
de af lovgivningen om bekæmpelsesmidler omfattede midler, kan disse bestemmelser udgå.
Ad § 6.
Bestemmelserne svarer i det væsentlige til
§§ 5, 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 333 af 22.
december 1931.
Ad% 7.
Med henblik på forøgelse af sikkerheden
foreslås noget mere detaillerede bestemmelser
end de i § 10 i bekendtgørelse nr. 333 af
22. december 1931 fastsatte for udlevering til
forbrugere. Udvalget har ikke medtaget de hidtidige krav om emballagens forsegling, plombering eller forsyning med oblat, da dette findes
uden reel værdi til forhindring af forgiftning.
Endvidere fastsættes i § 7, stk. 5, visse moderate
bestemmelser vedrørende udlevering mellem erhvervsvirksomheder indbyrdes, medens der med
hensyn til eksport henvises til internationale bestemmelser.
Ad § 8.
I stk. 2 bestemmes bl. a., at det ved import
af gifte påhviler modtageren umiddelbart efter
varens hjemtagelse på lager at sørge for forskriftsmæssig emballering og mærkning af giftene ; herfra undtages dog varer på frilager til
reeksport. Stk. 3 fastsætter bl. a., at større
mængder af de på liste I B opførte gifte under
visse betingelser må opbevares uden for giftskab
eller giftrum.
Ad § 9.
Da mærkning af små tuber med kunstnerfarver kan frembyde praktiske vanskeligheder,
og da risikomomentet i forbindelse med disse
anses for ringe, foreslås sådanne tuber med indtil 50 g farve fritaget for kravene om mærkning.
Ad § 10.
I stk. 1 og 2 fastsættes regler vedrørende
detailhandelen med sundhedsfarlige stoffer.
Bortset fra kravet om solid emballage afviger de ikke væsentligt fra de nugældende bestemmelser i §§ 11 og 12 i bekendtgørelse nr.
333 af 22. december 1931. Stk. 3 indeholder
lempelige regler for indbyrdes udlevering mellem fremstillings- og engrosvirksomheder samt

for eksport, for hvilke områder der hidtil ikke
har været givet bestemmelser.
Ad § 12.
I denne paragraf fastsættes særlige bestemmelser om sundhedsfarlige, organiske opløsningsmidler, hovedsagelig svarende til de gældende bestemmelser, jfr. bekendtgørelse nr.
334 af 29. juni 1943. For så vidt angår blandinger, er disse efter den gældende bekendtgørelses § 4 kun omfattet af bestemmelserne,
når een af de omhandlede vansker indgår i blandinger med mere end 5 vægtprocent. Efter forslaget skal de nye bestemmelser gælde for blandinger eller tilberedninger, hvoraf et eller flere
af de omhandlede opløsningsmidler tilsammen
udgør mere end 5 vægtprocent.
Ad § 13.
Med hensyn til sundhedsfarlige gasser finder man for tiden ikke anledning til at fastsætte særlige bestemmelser, idet de af justitsministeriet og socialministeriet fastsatte bestemmelser til imødegåelse af eksplosions- og brandfare eller af hensyn til arbejderbeskyttelse, jfr.
bemærkningerne til lovudkastets § 12, findes tilstrækkelige også til imødegåelse af sundhedsfaren fra disse gasser.
Ad § 16.
Det forudsættes, at: indenrigsministeriet udarbejder en særskilt instruks for udøvelse af
tilsynet.
Ad § 17.
De nævnte bekendtgørelser, der foreslås ophævet, bliver overflødige ved ikrafttrædelsen af
det heromhandlede udkast til bekendtgørelse.
Det forudsættes dog herved, at bekendtgørelserne af 27. februar 1948 og 20. september 1950
.samt de to sidstnævnte bekendtgørelser af 13.
.marts 1954, der er opretholdt ved landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 133 af 13. april
1954 om giftige midler til bekæmpelse af
plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr,
jfr. § 45, stk. 2 b, i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 325 af 1. november 1954,
samtidig kan undværes med hensyn til udlevering af bekæmpelsesmidler vedrørende plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr, samt at
midler til bekæmpelse af rotter samtidig henføres under landbrugsministeriets lovgivning om
bekæmpelsesmidler.

KAPITEL V.

Udkast til

Bekendtgørelse om anvendelse af visse gifte
og sundhedsfarlige stoffer.
I henhold til lov nr
af
/
195
om gifte og sundhedsfarlige stoffer ( i det følgende kaldet loven) § 15, fastsættes herved følgende bestemmelser om anvendelse af visse gifte
og sundhedsfarlige stoffer:

Stk. 2. Til brug ved insektfangst må cyankalium kun anvendes indstøbt i et gipslag i glas
med højst 50 gram af stoffet i hvert glas.

§ 1.
Bekæmpelsesmidler.
Stk. 1. Til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr, jfr. for tiden lov nr.
76 af 9. marts 1948 og lov nr. 113 af 13. april
1954, må de på lovens lister optagne stoffer
kun anvendes i form af et bekæmpelsesmiddel,
som er klassificeret i overensstemmelse med
nævnte lovgivning.
Stk. 2. Til bekæmpelse af skadeligt dyre- og
fuglevildt, jfr. for tiden lov nr. 109 af 31. marts
1953 og lov nr. 299 af 21. december 1957, må
de på lovens lister optagne stoffer kun anvendes
i form af et bekæmpelsesmiddel, som er godkendt hertil ifølge den nævnte lovgivning.

Stk. 1. /ffj-^mndholdet i farver, der anvendes
til maling, må pr. gram tørt farvestof eller 1,5
gram tilberedt farve ikke overstige 1 mg arsen.
Farver med større indhold må dog, når de deklareres som »arsenholdig farve til kunstmaling« eller som »arsenholdig skibsbundfarve«,
benyttes til nævnte formål, jfr. § 9 i indenrigsministeriets bekendtgørelse af dags dato om
fremstilling, udlevering og opbevaring af gifte
og sundhedsfarlige stoffer.
Stk. 2. Antimon-, arsen-, bly- og kviksølviotbindelser, fraset Zinnober og antimonsulfid, må
ikke anvendes til farve eller maling af legetøj,
såfremt den af skrabede f arvemængde fra 100
cm2 indeholder over 0,4 mg arsen eller kviksølv
eller 5 mg antimon eller bly.

Q 2.

§ 5.
Konservering af træ og tekstiler.
Arsen- og /éw'.é.iWz'forbindelser til desinfektion og konservering af træ og tømmer samt
tekstiler må kun anvendes til træ, som ikke bliver benyttet til indre væg-, loft- og gulvflader i
beboelses-, opholds- og arbejdslokaler, samt til
sejldug, presenninger, markiser og lignende, i
det frie benyttede genstande. Præparaterne skal
forsynes med oplysning herom samt påbud om,
at den, der udleverer den behandlede vare, skal
gøre brugeren bekendt hermed. Træ og tømmer
skal under behandlingen modtage en fra de ubehandlede træsorter afvigende farve.

Levnedsmidler.
De på lovens lister optagne stoffer må ikke
på nogen måde tilsættes levnedsmidler og nydelsesmidler eller anvendes på en sådan måde, at
de kan tilføres disse, medmindre sådan tilsætning eller anvendelse er udtrykkelig hjemlet i
lovgivningen om levnedsmidler eller lovgivningen om bekæmpelsesmidler.
§ 3.
Aflivning af pelsdyr. Insektfangst.
Stk. 1. Cjvrøforbindelser og stryknin må ikke
anvendes til aflivning af pelsdyr.

§ 4Farver.

•i»

§ ^Tilsætning til benzin.
Tetraætylbly må kun sættes til benzin og alene
til benzin, der ved samtidig farvning adskiller
sig tydeligt fra andet motordrivstof uden tilsætning af stoffet. Distributionsapparater og løse
beholdere, hvori udlevering eller omhældning
sker af tetraætylblyholdig benzin, skal bære påskriiten: Benzinen er tilsat giftstoffet tetraætylbly og må kun anvendes som motordrivstof.

over 100 og indtil 1000 cm;i skal etiketten forsynes med påskriften: »Forbudt at anvende til
hårvask« trykt i hvid skrift på sort bund.

§ 7.
Kosmetiske præparater m. m.
Stk. 1. Ved kosmetiske præparater forstås i denne bekendtgørelse brugsførdige tilberedninger,
der er bestemt til at indføres i, at smøres, gnides
pudres eller sprøjtes på, eller på anden måde tilføres det menneskelige legeme eller nogen del
af dette, for at bevare, rense og pleje eller for
at gøre legemet eller dele ai' det smukkere, mere
tiltrækkende eller for med andet formål at forandre dets udseende.
Stk. 2. Kosmetiske præparater må ikke indeholde antimon-, arsen-, bly- og kviksøhiozbmdelser, de på liste III i klasse A nævnte organiske opløsningsmidler eller parajenylendiamin
og paratoluylendiamin.
Stk. 3- Til hårvask må ikke anvendes de på
liste III i klasse A opførte organiske opløsningsmidler. Ved udlevering af tetraklor-metan (tetraklorkulstof) og triklorætylen i mængder på

Straf.

o.

Aerosolbeholdere.
Aerosol-beholdere må ikke indeholde de på
liste III i klasse A nævnte organiske opløsningsmidler.
§ 9Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes
i henhold til lovens § 17.
§ 10 Ikrafttræden.
Stk. 1. Denne bekendtgørelse træder i kraft
den
Uanset bestemmelserne i § 00 må varer, der
ikke opfylder de deri omhandlede betingelser,
forhandles og udleveres indtil den
Stk. 2. Samtidig med denne bekendtgørelses
ikrafttræden ophæves anordning af 28. februar
1934 om anvendelse af sundhedsfarlige stoffer
til kosmetisk brug m. m. samt af sundhedsfarlige
farver til teknisk brug, således som denne er
ændret ved anordning af 25. maj 1934, og bekendtgørelse nr. 367 af 15. august 1950 om etikettering m. v. af mærkeblæk indeholdende anilin, anilinforbindelser og sølvnitrat.

Bemærkninger til udkastet.
Ifølge lovudkastets § 15 kan indenrigsministeren — efter indstilling fra sundhedsstyrelsen
og forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om og eventuelt udstede forbud
mod anvendelse af gifte og sundhedsfarlige stoffer til bestemte formål eller med hensyn til
disse stoffers forekomst, herunder som urenheder, i kosmetiske midler, tekniske præparater og
i genstande til teknisk og andet brug.
Udvalget foreslår herefter sådanne bestemmelser fastsat, dels ved bemærkninger på listerne II og III i tilknytning til de pågældende
stoffer, dels, for så vidt angår mere almindelige
bestemmelser, i foranstående udkast til bekendtgørelse om anvendelse af visse gifte og sundhedsfarlige stoffer, i) Denne bekendtgørelse
skal i det væsentlige træde i stedet for bestemmelserne i anordning af 28. februar 1934 om
anvendelse af sundhedsfarlige stoffer til kosmetisk brug m. in. samt af sundhedsfarlige farver
til teknisk brug, således som denne er ændret
ved anordning af 25. maj 1934, men indeholder
visse nye bestemmelser.
Ad § 1.
ad stk. 1. Bestemmelserne er nye. Det foreslås,
at der til bekæmpelse af plantesygdomme,
ukrudt og visse skadedyr, med hensyn til hvilke
der findes særlig lovgivning om bekæmpelsesmidler, ikke må anvendes de på lovens lister optagne gifte og sundhedsfarlige stoffer, med
mindre det sker i form af et af de bekæmpelsesmidler, som er klassificerede i overensstemmelse
med den særlige lovgivning, for tiden lov nr. 76
af 9. marts 1948 og lov nr. 113 af 13. april
1954. Et sådant forbud må anses for nødvendigt
dels for at forhindre, at unødigt farlige stoffer
bruges til bekæmpelse, dels for at sikre, at de af
giftnævnet tolererede gifte og sundhedsfarlige
*) Ved optryk af lovens lister som bilag til bekendtgørelsen om fremstilling, udlevering og opbevaring
af gifte og sundhedsfarlige stoffer, jfr. foran side
37, bør der i listerne foretages henvisninger til den
her omhandlede bekendtgørelse.

stoffer ikke benyttes som bekæmpelsesmidler,
uden at brugerne gennem de autoriserede pakninger er bekendt med de af giftnævnet foreskrevne brugsanvisninger og advarsler. — Indenrigsministeriet har i cirkulære af 27. august 1957
henstillet til politimyndighederne ikke at attestere rekvisitioner på visse gifte, bl. a. til brug
som bekæmpelsesmidler.
ad stk. 2. Dette forbud mod, at der til bekæmpelse af skadeligt dyre- og fuglevildt anvendes
andre end de godkendte bekæmpelsesmidler, har
en tilsvarende begrundelse.
Ad § 2.
Anordningen af 28. februar 1934 indeholder
i § 2 et forbud mod anvendelse af giftige farver
til farvning af en række genstande, der kommer
i direkte berøring med nærings- og nydelsesmidler.
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af disse regler, idet der foreslås et almindeligt forbud mod direkte tilsætning eller indirekte tilførelse af gifte og sundhedsfarlige
stoffer til levnedsmidler, med mindre lovgivningen om levnedsmidler eller lovgivningen
om bekæmpelsesmidler indeholder udtrykkelig
hjemmel hertil.
Ad § 3.
Indenrigsministeriet har i cirkulære af 27.
august 1957 henstillet til politimyndighederne
ikke at attestere rekvisitioner på cyankalium og
andre cyanforbindelser til aflivning af pelsdyr,
ligesom ministeriet har henstillet kun i begrænset omfang at godkende udlevering af cyankalium til insektfangst.
Det foreslås nu, at disse henstillinger afløses
af et egentligt forbud.
Samtidig foreslås forbud mod brug af stryknin
til aflivning af pelsdyr, idet denne gift, der ligesom cyanforbindelser er unødigt farlig for forbrugerne og smertefuld for dyrene, har fundet
en vis anvendelse i praksis, men ikke kan anses
for nødvendig til dette formål.
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Ad § 4.
I giftlovens § 12 forbydes det til malerfarve
farver at anvende farver, som indeholder arsenforbindelser i sådanne mængder, at 1 gram tør
farve indeholder mere end. 1 mg arsen. Ifølge
lovens § 13 er dog færdig tilberedte farver til
kunstnerisk brug og færdig fremstillede skibsbundfarver i lukkede beholdere undtaget fra lovens bestemmelser - herunder § 12 - når de forsynes med angivelse af at skulle benyttes til de
nævnte formål og yderligere mærkes med firmanavn og ordet »giftig«.
Den foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 1, svarer i princippet til de gældende regler.
Anordningen af 28. februar 1934 indeholder
i § 3, jfr. § 5, et forbud mod - med visse undtagelser - til maling af legetøj at anvende arsen-,
bly- eller kviksølvforbindelser eller andre giftige farver. For så vidt angår arsen- og blyholdige farvningsstoffer gælder dette forbud dog
kun, såfremt den afskrabede farvemængde fra
100 cm2 overflade indeholder henholdsvis over
0,4 mg arsen eller 5 mg bly,
Den i § 4, stk. 2, foreslåede bestemmelse begrænser forbudet mod anvendelse af giftige farver til legetøj til de udtrykkeligt opregnede
gifte.

mundhulens og tændernes pleje, til hudens, neglenes og hårets pleje og farvning, til hårs fjernelse samt til læbernes farvning, herunder også
pudder og sminker samt afmagringsmidler.
Den i § 7, stk. 1, foreslåede definition er
hentet fra § 4 i udkast til bekendtgørelse om
detailhandel med lægemidler og § 2 i udkast til
bekendtgørelse om detailhandel med brugsfærdige tilberedninger bestemt til teknisk anvendelse, jfr. henholdsvis side 31 og side 64 i betænkning nr. 156/1956 om revision af anordning om apotekervarer. Denne definition tilsigter ikke nogen realitetsændring af begrebet
kosmetik, bortset fra at afmagringsmidler (som
nu er udtrykkelig nævnt, jfr. ovenfor) og midler mod kroplus og hovedlus ikke længere betragtes som kosmetika, mer. som lægemidler,
jfr. bemærkningerne til definitionen af begrebet
»lægemidler« side 130 i »Betænkning vedrørende apotekervæsenet«, København 1952.
I § 7, stk. 2, er foretaget en revideret opregning af giftige og sundhedsfarlige stoffer, der
ikke må forekomme i kosmetiske præparater, og
i stk. 3 foreslås på baggrund af nogle ulykkestilfælde et almindeligt forbud mod at anvende
organiske opløsningsmidler af klasse A til hårvask.

Ai%5.
I bestemmelsen, der er ny, foreslås i overensstemmelse med udenlandske, bl. a. svenske, bestemmelser en begrænsning i adgangen til at benytte arsen- og kviksølvforbindelser til desinfektion og konservering af træ og tekstiler.

Ad § 8.
Bestemmelsen er ny.

Ad § 6.
Bestemmelsen, der ligeledes er ny, stemmer
med de forholdsregler, som benzinselskaberne
efter nogle i 1950 stedfundne forhandlinger
med indenrigsministeriet, sundhedsstyrelsen og
direktoratet for arbejdstilsynet er indgået på
at iagttage ved forhandling af ætylblyholdig
benzin.
Ad § 7.
Anordningen af 28. februar 1934 bestemmer
i § 1, at kosmetiske midler ikke må bestå af eller
indeholde en række nærmere opregnede stoffer.
Kosmetiske midler defineres som midler til

Ad § 9.
Anordningen af 28. februar 1934 foreslås ophævet, idet de bestemmelser, der ikke er gentaget i nærværende udkast (forbud mod benyttelse af arsenholdige farver til overføringsbilleder til industrien, til farvelader og farvestifter,
til en række brugsgenstande samt til tapetklister
eller i lim på frimærker og konvolutter, jfr. § 3 ;
endvidere forbud mod salg af fyrværkerisager
og knaldhætter, der indeholder hvidt (gult) fosfor eller giftige fosforforbindelser, jfr. § 5),
ikke anses for påkrævede.
Bekendtgørelse om etikettering m. v. af mærkeblæk indeholdende anilin, anilinforbindelser
og sølvnitrat bliver overflødig efter optagelsen
af anilin på liste II og anførelsen af særlige bemærkninger på listen i tilknytning til dette stof.

