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English Summary 

Nanotechnology has truly found its way into consumer products without either producers or 

authorities are aware of the exact risk. However both producers and authorities are aware 

that there might be a potential health risk in using nanomaterials in consumer products, but 

in the absence of precise knowledge about the risk, nanotech products in great extend gain 

access to the market and there are yet no exact requirements these products should meet at 

the present moment. 

This thesis will examine whether the existing legislation can accommodate the uncertainties 

concerning nanotechnology. The relevant aspects from the public law and the private law, 

mainly concerning product safety and product liability, are analyzed. The legislation regarding 

product safety seems to be too general and even though a nanobased product might not be a 

safe product, it is difficult to enforce the law. Because of the particles’ very small size, the 

authorities have little opportunity to monitor these products, and it leaves no incentives to 

self control among producers. 

The legislation regarding product liability is based on strict liability. The consequences of 

repeated use of a product containing nanomaterials may be cancer and cardiovascular 

diseases. These diseases are frequently occurring in the population and it may occur for other 

reasons.  It causes problems in relation to establish a causal link between damage and 

product, which is a condition for a producer to incur liability.  

If producers do not fear sanctions for their actions, or if there are none, they will not exhibit 

the proper care. Economic theory says that the law is able to create incentives to take care, if 

designed properly. As the legislation is designed, concerning product safety and liability, it is 

too general and too weak and it does not contribute to an adequate level of care.  

In a risky area with many uncertainties like this, the level of care is best controlled by ex ante 

incentives. If it is possible to create sufficient incentives through the legislation, a great part of 

the risk regarding non tested chemicals and substances can be eliminated. Nanotechnology 

could be a complex new hazard in thousands of consumer products, which might mean that 

the current legislation needs to be modified. 
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Citater. 

”Ser man bredt på forskningen internationalt i forhold til sikkerheden ved nanoteknologi, så 

er billedet, at der kun er blevet kigget på nogle små hjørner hist og her. Der er meget stor 

uvidenhed på området. Der er ikke en gang udviklet en gangbar, videnskabelig metode til at 

risikovurdere nanoprodukter.” 

Otto Melchior Poulsen, Forskningsdirektør i NFA.  

                                                                                                                                                                     

”Som samfund har vi ikke råd til at lade være med at udnytte dette utrolige materiale, men vi 

har heller ikke råd til at det går galt – som det gjorde med asbest.” 

Andrew Maynard, videnskabelig chefrådgiver hos Woodrow Wilson forskningscenter. 

                                                                                                                                                                

”Som forbruger har man ikke en chance. Man har ingen faglig baggrund for at vurdere de 

risici, der kan være forbundet med produkterne, og når de ikke er mærket, har man ingen 

mulighed for at gå udenom dem, hvis man føler sig utryg. (…) Fordi vi forskere har så sparsom 

viden, står vi hver gang uden en chance for at vide om det producenterne sender på markedet, 

er uskadeligt eller ej.” 

Ulla Birgitte Vogel, professor i NFA 

                                                                                                                                                                 

”Der er mange fantastiske fordele ved at anvende nanoteknologi. Men vi så gerne en 

godkendelses- eller testordning, så myndighederne kan sikre, at produkterne er i orden, inden 

de kommer på hylderne. Forbrugerne skal i det mindste have mulighed for at vælge 

produkterne til eller fra. Usikkerheden skal komme forbrugeren til gode. Ikke producenterne.” 

Claus Jørgensen, miljømedarbejder i Forbrugerrådet. 
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Kapitel 1 Indledning 

1.1 Præsentation af emnet. 

Denne kandidatafhandling koncentrerer sig om sikkerhed og ansvar i forbindelse med 

forbrugerprodukter, der er behæftet med videnskabelig usikkerhed og potentiel 

sundhedsmæssig risiko – de nanoteknologiske forbrugerprodukter. Ordlyden leder 

tankerne hen mod avancerede produkter, men i virkeligheden drejer det sig om simple 

hverdagsprodukter, som nu kan indeholde eller produceres ved hjælp af en ny teknologi, 

som foregår på nanoskalaen. Eksempler på produkter kan være tøj, sportsudstyr, 

rengøringsmidler og husholdningsmaskiner. Det undersøges hvilke krav, der stilles til 

produkters sikkerhed og hvorvidt disse krav stadig kan fungere under videnskabelig 

usikkerhed. Det overordnede formål er at vurdere, hvorvidt lovgivningen i sin nuværende 

form, kan rumme nanoteknologiske forbrugerprodukter og om lovgivningen kan fungere 

incitamentskabende hos producenterne.  

Nanoteknologien er relevant i sammenhæng med emnet sikkerhed og ansvar omkring 

forbrugerprodukter. Man har en formodning om, at det kan være farligt at anvende 

nanomaterialer i forbrugerprodukter, men på hvilken måde og i hvilket omfang, kan der 

ikke nås enighed om, da der mangler tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag – alt imens de 

nanoteknologiske forbrugerprodukter på markedet bliver flere og flere. En problematisk 

situation, der er strandet i et politisk spil og med sine mange usikkerheder og potentielle 

risici, er nanoteknologien en juridisk udfordring. 

Nanoteknologien er den store industrielle satsning for mange virksomheder og er en 

revolution, der sidestilles med dampmaskinen i sin tid. Industrien er vild med nano og ser 

det som et vidundermiddel. Anvendelsesmulighederne synes uendelige. Det bruges 

eksempelvis i mad for at forlænge holdbarheden og mindske fedtindholdet, i tøj for at gøre 

det lugtfrit og farven jævn, i sportsudstyr for at gøre det lettere og mere slidstærkt, i 

kosmetiske produkter, på overflader for at gøre dem vandafvisende og i 

husholdningsmaskiner for at gøre dem antibakterielle. 

Det er skønnet at der i dag findes over 1300 forbrugerprodukter, der indeholder 

nanomaterialer. Og dette på trods af, at nanoteknologien stadig kun er på udviklingsstadiet. 

Det betyder, at de nanopartikler, der anvendes i forbrugerprodukter, ikke er 
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gennemtestede. Forsøg på laboratoriedyr, hovedsageligt mus, har givet anledning til 

bekymring, men der er uenighed om, hvorvidt resultaterne kan overføres til mennesker - 

for det første, er der en vis forskel mellem mus og menneskers celler og for det andet, er 

den dosis musene udsættes for i forsøgene større, end den man regner med mennesker vil 

blive udsat for gennem brug af nanoprodukter. I modsætning til dette, er musen det mest 

anerkendte forsøgsdyr netop på grund af den store - men ikke fuldstændige - lighed 

mellem mus og menneskers celler.  

Man ved, at flere af de nanopartikler som anvendes i forbrugerprodukter, giver kræft, 

hjertekarsygdomme og luftvejslidelser hos mus. På baggrund af dette og set i lyset af, at der 

hverken er oplysningspligt eller specifik lovgivning omkring nanomaterialer i 

forbrugerprodukter, kan man i værste fald ende med en sundhedsmæssig skandale. 

1.2 Problemfelt 

Denne afhandling ønsker, ved hjælp af en analyse af de relevante aspekter indenfor den 

offentligretlige og privatretlige lovgivning på området for sikre forbrugerprodukter og 

produktansvar, at vurdere hvorvidt den gældende lovgivning er gearet til at møde de 

udfordringer en ny teknologi som nanoteknologien, bringer med sig. Dette med særlig 

henblik på de incitamentskabende effekter lovgivningen frembringer hos producenterne. 

Nanobaserede forbrugerprodukter falder både i og udenfor speciallovgivning om 

produktsikkerhed. Denne afhandling koncentrerer sig overordnet om de mange produkter, 

der ikke er omfattet af særlovgivning og dermed falder ind under den overordnede 

produktsikkerhedslov. 

Fra den offentlige ret findes der direkte lovgivning omkring kemikalier, som sætter 

rammerne for anvendelsen og i relation til selve produktet, dækker 

produktsikkerhedsloven med sikkerhedskrav før og efter produktet er bragt i omsætning. 

Ud over disse har myndighederne mulighed for hurtig indgriben overfor produkter, der 

kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, her nævnes forsigtighedsprincippet og RAPEX 

systemet.  

De privatretlige regler om produktansvar dækker skader, som er forårsaget af et produkt. 

Det forudsætter dog, at produktet som har forårsaget skaden er defekt, hvilket indebærer 
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at skadelidte skal kunne føre bevis for defekt, skade og årsagssammenhængen mellem 

disse. Det forudsætter endvidere, at der ikke er tale om et område, hvor der er 

ansvarsfrihed.  

Ved hjælp af en retsøkonomisk analyse af de incitamentskabende effekter der ligger i den 

gældende lovgivning vurderes det, om den ønskede effekt fra reglerne omkring sikkerhed 

og ansvarlighed i produktionen nås, så der skabes tilstrækkelige incitamenter hos 

producenterne til at skabe sikre produkter, når der i produktionen anvendes en ny 

teknologi med de usikkerheder det indebærer. 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Overordnet problemformulering. 

Afhandlingens formål er ud fra en juridisk og økonomisk analyse, at belyse i hvilket omfang 

den nuværende retstilstand omkring sikre forbrugerprodukter, både offentligretligt og 

privatretligt set, er i stand til at rumme de udfordringer, der nu kommer fra 

forbrugerprodukter indeholdende nanopartikler, som har vist skadelige effekter i 

dyreforsøg og dermed kan indebære en alvorlig sundhedsmæssig risiko. Dette med særlig 

henblik på de incitamenter, retsreglerne skaber hos pligtsubjektet. 

Til at hjælpe analysen på vej, stilles følgende underspørgsmål; 

1.3.1.1 Juridisk  

Hvordan finder gældende ret omkring produktsikkerhed og produktansvar anvendelse i 

relation til nanoteknologiske forbrugerprodukter?  

Herunder ønskes følgende spørgsmål besvaret;  

- Med udgangspunkt i de krav der stilles til en producent, for at dennes produkter kan 

betegnes som ”sikre produkter”, ønskes svar på om nanoteknologiske 

forbrugerprodukter på markedet er sikre, samt hvilke muligheder der er for at skride 

ind overfor et produkt, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. 

- I hvilket omfang, er der med udgangspunkt i produktansvarsloven, mulighed for at 

kompensere en forbruger for en personskade, forårsaget af nanopartikler i et 

forbrugerprodukt? 
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1.3.1.2 Økonomisk 

Det ønskes besvaret, hvordan den eksisterende lovgivning fra offentligretlig og privatretlig 

side, påvirker producenternes incitamenter til, at udvise agtpågivenhed omkring brugen af 

nanopartikler i forbrugerprodukter. 

- Hvordan påvirker de privatretlige regler om produktansvar producenternes 

agtsomhedsniveau, når producenterne tager sandsynligheden for sagsanlæg i 

betragtning, grundet vanskeligheder omkring opfyldelse af kausalitetskravet? 

- Hvordan påvirker de offentligretlige regler producenternes agtsomhedsniveau, når den 

regulerende myndighed mangler information om risiko og skade og dermed laver 

lovgivning ud fra en gennemsnitsbetragtning?  

- På baggrund af dette foretages en vurdering af, om der er behov for tilpasning af 

gældende ret i sager, hvor der indgår videnskabelig usikkerhed. 

1.4 Synsvinkel 

Denne afhandling er en teoretisk vurdering af et praktisk og aktuelt problem. Afhandlingen 

vil ikke favorisere hverken forbrugeres eller producenters side af sagen, men derimod 

komme med en uvildig vurdering af, hvorvidt lovgivningen som den er nu, på passende vis 

dækker nanoteknologiske forbrugerprodukters sikkerhed og hvorvidt den har en 

incitamentskabende effekt ex ante. Dette set fra både en juridisk og en økonomisk vinkel. 

Overordnet set, betragtes problemet fra en samfundsmæssig synsvinkel. 

1.5 Opgavens opbygning 

Denne afhandling inddeles i 5 kapitler. Det første kapitel er et indledende afsnit, hvor den 

anvendte teori og metode beskrives.  

Kapitel 2 er en introduktion til nanoteknologien. Kapitlet giver et nødvendigt indblik til 

forståelsen af de mest relevante forhold omkring denne nye teknologi, i relation til 

afhandlingen. 

Kapitel 3 er den juridiske del, som består af en klarlægning af de mest relevante aspekter i 

den gældende ret, på området for produktsikkerhed og ansvar. Der lægges ud med en 

gennemgang af den offentligretlige lovgivning. Først en introduktion til de to overordnede 

love, som regulerer kemiske produkter, REACH og kemikalieloven, for at give et indblik i, 
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hvilke problemer der er omkring direkte regulering af nanomaterialer, som et kemisk 

produkt. Dernæst følger en analyse af produktsikkerhedslovens mest relevante 

bestemmelser omkring sikre forbrugerprodukter, samt de midler der findes til hurtig 

indgriben overfor produkter, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Den privatretlige 

del koncentrerer sig om produktansvaret og de krav, der skal være opfyldt, for at et 

produktansvar kan gøres gældende, når et produkt har forårsaget en skade. 

Kapitel 4 er den økonomiske del, som består af en analyse af de incitamentskabende 

effekter der ligger i lovgivningen, som den er nu. Det vurderes hvilke effekter det har på en 

producents ageren hvis han ved, at der under produktansvarsloven vil blive problemer 

med at opfylde kausalitetskravet og risikoen for sagsanlæg dermed ikke er betydelig. Det 

analyseres endvidere, hvordan den offentlige ret får et problem, når den opererer under 

usikkerhed og regulerer området ud fra en gennemsnitsbetragtning, som alle må følge. 

Derudover vil mulige forbedringer af gældende ret, blive taget op til en vurdering. 

Kapitel 5 er den integrerede samlede konklusion på afhandlingen. Kapitlet har til formål at 

samle trådene og dermed afslutte analyserne. 

1.6 Teori og metode 

1.6.1 Juridisk metode 

I det juridiske afsnit indkredses de væsentligste aspekter fra produktsikkerhedsloven og 

produktansvarsloven til en retsdogmatisk analyse af gældende ret omkring 

produktsikkerhed og ansvar for at kunne vurdere, om de nanobaserede 

forbrugerprodukter på markedet kan siges at være sikre produkter og om det er muligt at 

gøre et produktansvar gældende, hvis et sådan produkt forårsager en skade. I mangel af 

specifik lovgivning, er det overordnet disse to regelsæt, som fra hver deres side – den 

offentlige ret og den private ret, er med til at danne producenternes incitamenter til at 

producere sikkert.  

For at fastlægge gældende ret på området, anvendes den juridiske metode. Den juridiske 

metode indeholder en gennemgang af de forskellige retskilder; regulering, retspraksis, 

retssædvaner og forholdets natur.  
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Området omkring produkters sikkerhed og ansvar, er fra både den offentlige ret og den 

private ret, direktivbaseret og implementeret i dansk ret. I forbindelse med gennemgangen 

af produktansvarsloven, vil det blive nødvendigt at pointere, at der sammen med det 

direktivbaserede produktansvar, gælder et nationalt retspraksisudviklet ansvar. Selvom 

området, der ligger til grund for analysen, i sin overordnede helhed er harmoniseret 

indenfor EU, anskues situationen ud fra dansk ret af hensyn til de mindre afvigelser der kan 

være indenfor medlemslandene, via de valgfriheder der er givet. 

Den juridiske metode er den måde, hvorpå retskilderne analyseres og anvendes1. Den 

juridiske metode, også kaldet den retsdogmatiske metode, går ud på at systematisere, 

beskrive og fortolke/analysere gældende ret. Retsdogmatikken har således både til formål 

at beskrive retten og at fortolke retten2. Det indebærer, at man først finder og fortolker de 

gældende retsregler i lovgivningen som den primære retskilde og dernæst anvender dem 

på den pågældende situation, for til sidst at kunne udlede en konklusion på, hvordan 

situationen skal håndteres.  

Til korrekt forståelse og formålsfortolkning af loven, anvendes lovforarbejderne. 

Forarbejder har traditionelt spillet en stor rolle i den nordiske retskildetradition og det 

forekommer hyppigt i dansk domspraksis, at der henvises til forarbejder3. 

Retspraksis anvendes hovedsageligt som fortolkningsbidrag i forhold til kausalitetskravet i 

produktansvarsloven § 6, stk. 2 og udviklingsskadebegrebet i § 7, stk. 4. Der findes endnu 

ikke domme over skader fra nanoprodukter og derfor anvendes domme, der ligger tæt op 

af problemstillingen, som dermed giver en meningsfuld sammenligning. Til undersøgelse af 

kausalitetskravet anvendes p-pille dommen, som på trods af, at den omhandler et 

medicinalprodukt, kan ses som nært beslægtet med de risici man forventer, kan komme fra 

nanobaserede forbrugerprodukter. Endvidere er det en dom, der fortolker 

kausalitetskravet dybdegående i forhold til en sygdom/skade, som kan være opstået i 

forbindelse med brug af et produkt.  

                                                             
1 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2005, 27) 
2
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2005, 24) 

3
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2005, 212) 
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Til undersøgelse af udviklingsskadebegrebet anvendes dommen over slankemidlet 

Isomeride. Denne dom er på flere måder relevant for emnet, da den ud over 

udviklingsbegrebets rammer, også kommer ind på begrebet ”videnskabelig begrundet 

mistanke”. Begge domme er højesteretsdomme og dermed afsagt i højeste instans. Det er 

normalt kun domme fra de øverste domstole, der tillægges præjudikatværdi4. Herudover 

anvendes retspraksis hvor det findes relevant. 

1.6.2 Retsøkonomisk metode. 

Formålet med den økonomiske del er, at analysere hvorvidt de gennemgåede regler skaber 

tilstrækkelige incitamenter, til at udvise agtpågivenhed hos producenterne af 

nanobaserede produkter. Retsøkonomien har til hensigt, at beskrive hvilke retsregler vi 

har og hvilke retsregler vi bør have. Beskrivelsen af retsreglerne drejer sig om, hvad der 

faktisk forekommer og er dermed af positiv art. Vurderingen af hvilke retsregler vi bør 

have, drejer sig om hvordan samfundet bør organiseres, for at realisere forskellige 

målsætninger og er dermed af normativ art. Under disse to spørgsmål ligger implicit i dem 

et tredje: Hvordan virker retsreglerne?5 

Den retsøkonomiske analyse har det samlede samfund som analyseniveau og bygger på 

efficiensbetragtninger. 

Den økonomiske del vil tage udgangspunkt i en analyse af retsreglerne fra den privatretlige 

og offentligretlige del, for at undersøge de virkninger der opstår ved, at aktørerne tager 

konsekvenserne af pligtbrud i betragtning. Det vil med andre ord sige, at det er 

retsreglernes incitamentskabende effekter, der er udgangspunktet.  

I gennemgangen anvendes Steven Shavell’s teorier i artiklen ”A Model of the Optimal Use of 

Liability and Safety Regulation”. Baggrunden for valget af denne artikel er, at den 

behandler emnet omkring den offentlige og den private ret og hvordan de virker som 

midler til at styre risiko, hvilket bygger videre på den juridiske dels konklusioner. Der vil 

endvidere hentet inspiration fra en anden artikel af Shavell; ”Uncertainty over causation 

and the Determination of Civil Liability” samt uddrag fra bogen ”Economic Analysis of 

Accident Law”. Baggrunden for dette er, at det er nødvendigt at komme med forslag til en 

                                                             
4
Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2005, 147) 

5
 Eide, Erling og Stavang, Endre (2001, 26) 
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forbedring af den private ret for at kunne lave en konklusion på det økonomiske afsnit, 

hvortil denne artikel samt bogen, kan levere et relevant bidrag.  

Retsreglerne er med til at skabe incitamenter i samfundet. Ideen om incitamentsstyret 

adfærd udformes nærmere gennem forestillingen om, at samfundsmedlemmerne optræder 

rationelt. Med rationel adfærd menes, at den enkelte sammenligner sine alternative 

handlingsmåder før vedkommende vælger og træffer et valg blandt disse, ud fra en 

opfattelse af, hvad der passer bedst sammen med vedkommendes egne ønsker og 

opfattelser6. 

Formålet er at undersøge, om der i dansk ret skabes tilstrækkelige incitamenter gennem 

offentligretlig regulering og privatretten, til at producere sikre produkter, samt at vurdere 

om der er behov for at ændre på reglerne. 

1.7 Emnets relevans 

I betragtning af at vi lever i et højteknologisk samfund, hvilket i væsentligt omfang afspejles 

i vores forbrugerprodukter, er det interessant at overveje, hvorvidt lovgivningen er gearet 

til de udfordringer det indebærer. Med nanoteknologien bliver spørgsmålet om, hvordan 

man skal agere fra lovgivers side, når man står overfor en situation som har 

samfundsmæssige fordele, men også kan have negative konsekvenser, særlig relevant. Det 

er ikke som sådan en ny problemstilling; man kender den fra blandt andet ftalat, asbest og 

GMO sagerne, men hvor disse har koncentreret sig indenfor bestemte afgrænsede 

anvendelsesområder, skiller nanoteknologien sig bemærkelsesværdigt ud, da det allerede 

nu er udbredt i et sådan omfang, at man som almindelig forbruger kan møde nano dagligt i 

mange forskellige produktgrupper. Og man har ikke mulighed for at fravælge det. 

Produkterne der i dag findes på markedet, kan have alvorlige, skjulte bivirkninger og 

spørgsmålet er, om de gældende regler på området udgør en tilstrækkelig beskyttelse.  

Emnet nanoteknologi indeholder en stor del usikkerhed og uafklarede problemstillinger. 

Skeptikerne taler om nanosituationen, som en tidsindstillet bombe under vores sundhed og 

når man ser på, hvor mange produkter der nu indeholder nanopartikler og der kun bliver 

                                                             
6
Eide, Erling og Stavang, Endre (2001, 15) 



 
 

Side 15 af 88 
 

flere, står vi måske overfor en helt ny situation indenfor produktsikkerhed og ansvar der 

gør, at vi er nødt til at tilpasse reglerne for ikke at ende med en skandale. 

1.8 Projektafgrænsning 

Problemet omkring nanobaserede produkter har grene til mange emner og det er derfor 

nødvendigt, at afgrænse analysen fra tæt forbundne områder. 

For visse produktgrupper findes der specifikke produktsikkerhedsregler. Det gælder 

blandt andet for fødevarer, kosmetik og lægemidler. Da fokus for denne afhandling sigter 

bredt og ønsker, at tage den overordnede problemstilling om farlige forbrugerprodukter 

op, er der af pladsmæssige årsager ikke mulighed for, at komme ind på særlovgivning for 

enkelte produktgrupper. Det er relevant at bemærke, at produktsikkerhedsloven også 

finder anvendelse på produktgrupper, der er dækket af særlovgivning, hvis der i denne er 

huller eller hvis den på visse områder er mangelfuld. Produktsikkerhedsloven kan på den 

måde ses som en hovedlov for produkter uden for speciallovgivning og som en 

opsamlingslov for produkter, der falder indenfor speciallovgivning. Desuden afviger 

særlovgivningerne ikke betydeligt fra produktsikkerhedsloven.  

Nanobaserede produkter er hyppigt brugt på arbejdspladser og kan udgøre en fare for den 

enkelte medarbejder. Da arbejdsmiljøforhold ville sprænge rammerne for dette projekt, vil 

det ikke blive behandlet her. 

Nanobaserede produkter vurderes endvidere, at være et betragteligt problem for vores 

miljø, hvilket også er et stort område, som pladsen i specialet ikke tillader nærmere 

behandling. 

Da denne afhandling ikke ønsker at beskæftige sig specifikt med forbrugerens retsstilling, 

vil områder som mellemhandleransvaret og grænseoverskridende aspekter i relation til en 

produktskade, ikke blive berørt. Ligeledes vil de køberetlige aspekter, der kan være i en 

produktskadesag, heller ikke blive berørt. 

I forbindelse med Shavell’s artikel ”A Model of the Optimal Use of Liability and Safety 

Regulation”, vil der ikke blive gået i dybden med problemet med, at virksomhederne kan 

have for få aktiver.  
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Forsikring er et oplagt emne i forbindelse med produktansvar, men er hensat til 

afgrænsningen, da mange forsikringsselskaber enten ikke ønsker at forsikre for skader der 

kan henføres til nanoteknologiske produkter, eller tager vidtgående forbehold omkring det. 

Forsikringsgiganten Lloyd’s of London, som også har en afdeling i København, har 

udarbejdet en rapport7 der konkluderer, at de sundhedsmæssige risici er uafklarede i en 

sådan grad, at de vil opfordre deres samarbejdspartnere til at være påpasselige og tage 

forbehold på området. I USA, hvor produktansvarsreglerne er lempeligere for skadelidte 

end i Europa, har Continental Western Insurance Group omkring forsikring for 

nanobaserede produkter, udtalt "it would not be prudent for us to knowingly provide 

coverage for risks that are, as of yet, unknown and unquantifiable. We are all too aware of 

what happened to companies involved with asbestos-related exposure in the past, and see this 

as a very similar issue."8 

 

Kapitel 2 Om nanoteknologien 

2.1 Introduktion til nanoteknologien 

En nanometer er 0,000000001 meter, dvs. en milliardtedel meter9. På nanoskalaen kan 

man se nogle af universets mindste byggeklodser – atomer og molekyler. Atomer og 

molekyler er ikke nyopdagelser – de indgår i de fleste livsprocesser og i alle de fysiske og 

kemiske fænomener som vi er omgivet af. Det nye er, at man med nanoteknologi kan flytte 

rundt på atomer og molekyler, hvilket der er store perspektiver i. I starten af 1980’erne 

begyndte schweiziske forskere, at kunne se atomer og molekyler ved hjælp af 

elektronmikroskoper og sidenhen tunnelmikroskoper – Scanning Prope mikroskopet, som 

stadig er det grundlæggende redskab indenfor nanoteknologien. Man fandt ud af, at man 

ved at sende en elektrisk spænding, kan samle et atom op, flytte det til en anden position og 

slippe det igen. Nanoteknologi er en måde at styre ting på nanoskalaen. Ved hjælp af 

forskellige teknikker kan man dyrke strukturer og bestemme præcist, hvor atomer eller 

forskellige lag af atomer skal sidde. 

                                                             
7 Nanotechnology – Recent Developments, Risks and Opportunities. 2007. Rapport fra Lloyd’s Emerging Risk Team. 
8
 Nanotechnology Law Report, 24. september 2008 

9
 Nanoteknologi, miljø og sundhed – ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling. Rapport fra Miljøstyrelsen 2007 



 
 

Side 17 af 88 
 

Nanopartikler findes i naturlig form, i kunstig form hvor man mindsker et stof ned på 

nanoskalaen og i manipuleret form, hvor man danner nye nanopartikler ved hjælp af 

forskellige stoffer, for at opnå bestemte egenskaber. 

Med nanoteknologien er der åbnet helt nye muligheder for forbedring af produkter, nye 

opfindelser, bedre og mere effektiv medicin der kan helbrede dødelige sygdomme og meget 

andet. Der er tale om en rivende udvikling og produkter indeholdende nanopartikler eller 

fremstillet ved hjælp af disse, spreder sig nu ud i hele samfundet.  

2.2 Hvorfor kan nanoteknologi være et problem? 

Et af de væsentligste problemer der opstår ved at mindske kemiske stoffer ned i 

nanostørrelse er, at de får andre egenskaber end det hovedstof de består af, forstået på den 

måde, at et velkendt og gennemtestet stof kan opføre sig som var det et helt andet stof, når 

det kommer ned i nanostørrelse. Det betyder at de risikovurderinger der findes for det 

pågældende stof, bliver ubrugelige. Men som lovgivningen er nu, bliver et kemisk stof og 

nanopartiklerne fra stoffet, betragtet som en og samme ting, selvom dette i langt de fleste 

tilfælde ikke giver nogen mening. Den lovgivning der findes i dag omkring kemiske stoffer 

er baseret på risikovurderinger. Risikovurderingerne udgør bindeleddet mellem 

videnskabelig data og de skridt der tages for at beskytte mennesker og miljø mod urimelige 

risici. Det at nanomaterialer sidestilles med dets hovedstof, betyder at man tager 

udgangspunkt i eksisterende risikovurderinger og at nanomaterialerne skal overholde de 

samme krav som hovedstoffet. Det betyder endvidere, at hvis der dannes 

sundhedsskadelige nanopartikler ud fra et harmløst hovedstof, skal nanopartiklerne blot 

leve op til de krav, der stilles til hovedstoffet. Risikovurderinger fører, via en række tests af 

stoffet, som regel til en fastsat grænseværdi for anvendelsen. Også her opstår der 

problemer med nanopartiklerne, da deres egenskaber kan ligge i helt andre forhold, end 

den mængde de findes i. Det kan være forhold som partiklernes form og overflade, der har 

betydning for deres egenskaber og det er der ingen lovgivning der tager hensyn til.  

En anden uheldig konsekvens af, at hovedstof og dets nanomaterialer sidestilles er, at der 

ikke skal oplyses om, at det er nanoformen af stoffet der anvendes. Det betyder at man 

ingen chance har, for at vide om et produkt er baseret på nanoteknologi. Som første tiltag, 

skal der i 2013 på kosmetiske produkter anføres (nano) efter et stofs navn, hvis det er 
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nanoformen der er anvendt. Det sker i forbindelse med den nye kosmetikforordning som 

træder i kraft sommer 201310. 

De risikovurderingsmetoder der findes i dag, er ikke udviklet til at tage hensyn til 

nanopartiklernes egenskaber og derfor er det heller ikke nogen let sag, at begynde at lave 

risikovurderinger for nanopartikler. 

2.3 Anvendelsesmuligheder, konsekvenser og udbredelse 

For at kunne danne et overblik over nanoteknologiens anvendelsesmuligheder, kommer 

her en kort introduktion til nogle af de mest anvendte nanopartikler i forbrugerprodukter. 

I princippet kan ethvert kemisk stof mindskes ned til nanoskalaen, så det er et meget lille 

udpluk der her beskrives. Til gengæld er det dem der gennem den seneste tid har fået 

størst opmærksomhed, netop på baggrund af forsøg på laboratoriedyr.  

Nanopartiklen carbon nanotube har i inhalationsforsøg med mus vist, at selv ganske små 

mængder af stoffet, er i stand til at forårsage infektion i lungevævet og give andre 

respiratoriske effekter. Dette kunne ses allerede 24 timer efter forsøget. Overordnet set har 

inhalationsforsøgene med carbon nanotube, givet næsten præcis samme skader som man 

har set i forsøg med asbestfibre11. I forsøg hvor carbon nanotube er injiceret i musen, har 

den dannet tumorer. Carbon nanotubes anvendes blandt andet i maling. 

Carbon Black er en nanopartikel, som blandt andet anvendes til forstærkning af bildæk. Det 

anvendes også som trykfarve i tekstiler og til at gøre farven i tøj jævn. Carbon black er 

klassificeret af International Agency for Research on Cancer som et gruppe 2B-carcinogen, 

men er imidlertid ikke på listen over harmoniseret klassifikation og mærkning af farlige 

stoffer1213. Carbon black er mistænkt for at være kræftfremkaldende, samt at kunne 

forårsage hjertekarsygdomme. 

Nanopartiklen C60 fulerene har i forsøg vist, at den stresser hjertet og blodkarrene har 

svært ved at ”falde til ro” efter eksponeringen. Det vurderes ud fra disse forsøg at C60 

fulerene, kan forøge risikoen for hjerte- karsygdomme hos mennesker og mistænkes 

                                                             
10 Rådets forordning 1223/2009 om kemiske produkter 
11 Hoffmann, Thomas. 2009. Nanopartikler skader som asbest 
12

 Annex VI i CLP forordningen 2008/1272/EC 
13

 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 114, Miljøministeriet 2011 
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desuden for at kunne fremkalde kræft14. C60 fulerene anvendes hovedsageligt i 

sportsudstyr, kosmetik og medicin. 

Nanopartiklen nanosølv har i forsøg vist sig, at være giftig for rotters leverceller og er 

mistænkt for at være skadelig for pattedyrs celler generelt. Nanosølv virker 

bakteriedræbende og findes i omkring 300 forbrugerprodukter15, som f.eks. sårhelende 

plastre, i luftrensere, i støvsugerposer og i såkaldt ”intelligent tøj”. Nanosølv har i forsøg 

vist sig at være opløselig, når det kommer i forbindelse med sved16. Om de opløste 

nanosølvpartikler dermed får adgang gennem huden, ved man ikke endnu. 

Nanopartiklen titaniumdioxid har vist sig problematisk i inhalationsforsøg. Den største 

forekomst af titaniumdioxid i forbrugerprodukter koncentrerer sig om de kosmetiske 

produkter, blandt andet solcreme. Man har hidtil ment, at titaniumdioxid var uskadelig når 

det smøres på huden, men også her er der nu opstået tvivl, hvilket resulterede i at 

Svanemærket fra april 2011, valgte at forbyde titaniumdioxid i svanemærkede produkter. 

2.4 Om forskningen og de videnskabelige forsøg 

Nanoteknologien er stadig ny, stadig i udviklingsfasen og der er derfor ringe fakta omkring 

situationen. Der er stadig stor mangel på videnskabelig data omkring nanopartikler. 

Der findes efterhånden mange rapporter om forsøg foretaget på mus, men der er ingen 

retningslinjer for hvordan disse forsøg udføres og der er derfor store variationer i 

eksempelvis hvilke mængder musene har været udsat for og over hvor lang tid. Skadelige 

effekter er der rapporteret mange af, for mange forskellige nanopartikler17. Det diskuteres 

ind i mellem, hvorvidt mus og menneskers celler ligner hinanden nok, til at man kan fastslå 

en sammenhæng. Ikke desto mindre er musen et af de mest anerkendte forsøgsdyr, som 

gennem mange år har været anvendt til at teste forbrugerprodukter og har dannet 

grundlag for lovgivning på andre områder18.  

                                                             
14 Hoffmann, Thomas. 2009. Nanopartikler giver DNA skader 
15 Aktuel Videnskab nr. 1 2011 Nanosølv er giftigt for fisk 
16 Sved opløser nanosølv, Informationscenter for Miljø og Sundhed 5. maj 2010, www.forbrugerkemi.dk 
17

 Oplæg af Steffen Foss Hansen på nanokonferencen, Christiansborg d. 18/11 2011 
18

 Lovgivningen omkring ftalater er eksempelvis blevet til på baggrund af forsøg på mus 



 
 

Side 20 af 88 
 

Om eksponeringsvurderingen i forhold til forbrugere, siger Miljøstyrelsen i en 

publikation19; ”denne viden ligger producenterne inde med, men de behøver ikke 

offentliggøre den, da nanomaterialer, ifølge markedets aktører, typisk ikke forekommer i 

koncentrationer, som kræver mærkning, klassificering eller oplysninger om de kemiske 

stoffers navn”. 

Forbrugerrådet anbefaler, at man bruger forsigtighedsprincippet og ikke anvender 

nanopartikler i forbrugerprodukter, indtil det er bevist om de overhovedet er sikre at 

anvende20. 

Hvis nanopartikler får adgang til kroppen, f.eks. fordi de inhaleres eller har været i kontakt 

med huden, har de stort set fri passage i hele kroppen på grund af deres beskedne 

størrelse. De kan transporteres rundt i kroppen via blodbanen til de fleste organer og det 

væsentlige spørgsmål er, om det kan være farligt – eller måske mere; hvor farligt det kan 

være. Den største bekymring omkring nanopartiklerne, er den gentagne eksponering, som 

man på sigt frygter, kan give alvorlige sundhedsproblemer, som forskellige kræftformer, 

åreforkalkninger og hjerte-karsygdomme hos mennesker. De mange forsøg på 

laboratoriedyr peger, trods deres forskelligheder, i den retning. 

2.5 Tiltag fra EU Kommissionen 

D. 18. oktober 2011 har EU Kommissionen i en henstilling defineret, hvad der forstås ved et 

nanomateriale; 

“A natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or 

as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50 % or more of the particles in the 

number size distribution, one or more external dimensions is in the size range 1 nm – 100 

nm21. 

In specific cases and where warranted by concerns for the environment, health, safety or 

competitiveness the number size distribution threshold of 50 % may be replaced by a 

threshold between 1 and 50 %. 

                                                             
19 Nanoteknologi, Miljø og Sundhed – ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling, Rapport fra Miljøstyrelsen 2007 
20

 Romdal, Maria Stove. 2011. Nanoprodukter – farlige eller ej? 
21

 Nm = nanometer 
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By derogation from the above, fullerenes, graphene flakes and single wall carbon nanotubes 

with one or more external dimensions below 1 nm should be considered as nanomaterials.”22 

Definitionen bygger på videnskabelig rådgivning fra Den Videnskabelige Komité og Nyligt 

Identificerede Sundhedsrisici23 og Det Fælles Forskningscenter2425. Definitionen betyder i 

princippet, at hvis 49 % af partiklerne i en given prøve eller produkt er i størrelsen 1-100 

nm, vil der ifølge Kommissionens definition ikke være tale om et nanomateriale. Denne 

definition forventes, at skulle danne grundlag for den videre udvikling af speciallovgivning 

omkring nanomaterialer. Den brede kritik går på, at definitionen er en mængdegrænse, 

som ikke nok med det, er sat så højt at de fleste nanoprodukter ikke vil være omfattet. 

Kommissionen har selv tilkendegivet i forbindelse med offentliggørelsen, at denne 

definition netop er sat højt af hensyn til de mange produkter der allerede er på markedet. 

Definitionen fører ikke til forbedringer, men kan i stedet spænde ben for medlemsstater, 

der selv vil lave lovgivning omkring nanomaterialer. 

Kommissionen er generelt af den overbevisning, at nanomaterialer i forvejen er omfattet af 

gældende ret som den er, både hvad angår kemikalieregistret REACH og 

produktsikkerhedsdirektivet. 

Kapitel 3 Juridisk del. 

3.1 Indledning. 

Afhandlingens juridiske del har til formål, at undersøge hvad gældende ret er omkring de 

nanobaserede forbrugerprodukter for dermed at kunne vurdere, om lovgivningen er 

effektiv omkring produkter, der er behæftet med videnskabelig usikkerhed. For at kunne, 

vurdere hvordan retsreglerne forholder sig til potentielt farlige forbrugerprodukter, er 

både aspekter fra den offentlige ret og den private ret relevante. Fra den offentlige ret, er 

det nødvendigt at komme ind på den direkte regulering omkring kemikalier. Hertil 

anvendes kemikalieloven og REACH, som er EU’s kemikalielov, hvis formål er at sikre de 

                                                             
22 Kommissionens henstilling om definitionen af nanomaterialer 2011/696/EU, pkt. 11. 
23 SCENIHR 
24 JRC 
25http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en
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omkring 100.000 kemiske stoffer, der anvendes indenfor EU, med hensyn til sikkerhed for 

mennesker og miljø. Dernæst er produktsikkerhedsloven relevant, da den stiller krav til 

forbrugerprodukters sikkerhed. Indenfor EU, har man metoder til at skride ind overfor 

produkter, som vurderes at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko. 

Forsigtighedsprincippet og Rapex systemets anvendelsesmuligheder vil også blive berørt, 

da de især anvendes på områder med videnskabelig usikkerhed.  

Omkring forbrugerprodukters sikkerhed, stiller produktsikkerhedsloven krav før og efter 

et produkt er kommet på markedet og i det tilfælde, at et produkt som allerede findes på 

markedet, har vist sig at være defekt og har forvoldt en skade, bliver de privatretlige regler 

om produktansvar relevante. Disse regler indeholder til sammen, de sanktioner en 

producent kan blive mødt med, hvis hans produkter ikke frembyder den fornødne 

sikkerhed og hvis de ender med, at forårsage skade på en forbruger.  

De nanomaterialer som er mistænkt for at være skadelige for mennesker, findes i mange 

produktgrupper og det vil derfor ikke give den store mening, at se på en enkelt 

produktgruppe. Primært fokus vil ligge på begrebet farlige forbrugerprodukter i sin 

overordnede helhed, med særlig fokus på, om lovgivningen er gearet til at beskytte imod en 

ny teknologi som nanoteknologien, der indeholder betydelig usikkerhed. 

Nanomaterialer har i forsøg vist potentiale for, at kunne forårsage kræftsygdomme og 

hjertekarsygdomme og det er disse sygdomme, som opstår efter gentagen brug af et 

produkt, fokus vil ligge på. 

3.2 Den offentlige ret og privatretten 

I dansk ret sondres der overordnet mellem offentlig ret og privat ret. Den offentlige ret 

vedrører forholdet mellem offentlige myndigheder og mellem offentlige myndigheder og 

private personer, herunder også juridiske personer, mens civilretten omfatter forholdet 

mellem private personer og dermed også juridiske personer og arbejdstagere. 

Sondringen mellem offentlig ret og privat ret beror på, at det generelt i nordisk ret anses 

for en offentlig opgave, at varetage generelle/kollektive interesser gennem forbud, straf og 

konfiskation, mens varetagelsen af individuelle interesser i borgernes indbyrdes 



 
 

Side 23 af 88 
 

mellemværender gennem erstatning, ugyldighed og kontraktretlige beføjelser, i 

hovedsagen er overladt til det enkelte individs initiativ i egen interesse26. 

Når det kommer til sikkerheden omkring produkter, forventes det, at de offentligretlige 

regler sætter de overordnede retningslinjer for producenters ageren før, under og efter 

produktionsprocessen og at det fører til sanktioner i form af forbud, påbud, krav om 

tilbagetrækning og afhængig af overtrædelsens karakter, til bødeforlæg, hvis en producent 

ikke overholder loven. Hvis det alligevel forekommer, at et farligt produkt ender på 

markedet og forvolder skade, er det de privatretlige regler der træder i kraft, nærmere 

bestemt produktansvaret. Spørgsmål omkring erstatning for skade, reguleres gennem 

privatretten, og på den måde bliver det privatretlige regelsæt, en lige så vigtig brik i det 

samlede billede omkring reguleringen af sikre forbrugerprodukter. 

3.3 Offentligretlig del  

3.3.1 Regulering af nanoteknologi 

Reguleringsproblemet omkring nanomaterialer er relevant at komme ind på, da det er det 

der ligger til grund for, at produktsikkerhedsloven får en væsentlig betydning.  

Der findes som nævnt, ingen specifik lovgivning omkring nanoteknologi og det er stort set 

situationen på verdensplan. Nanoteknologien skal overholde eksisterende lovgivning, men 

den eksisterende lovgivning er ikke tilstrækkelig i forhold til de mange aspekter, der er i 

nanoteknologien. På den måde bliver nanomaterialer på sin vis tilladt at anvende i 

produkter, på niveau med nanomaterialets hovedstof, selvom der i princippet er tale om 

udgaver af stoffet, som har vidt forskellige effekter samt konsekvenser og bivirkninger end 

hovedstoffet.  

Det meste af den lovgivning der vedrører kemikalier, anvender mængdegrænser. Dette gør 

sig gældende for både EU’s kemikalielov, REACH27 og den danske kemikalielov28. 

Mængdegrænser og grænseværdier er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med 

nanomaterialer, da det tit er andre forhold, der har betydning for et deres egenskaber. Det 

                                                             
26 Møgelvang-Hansen, Peter Riis, Thomas Trzaskowski, Jan (2011, 61) 
27

 Rådets forordning 1907/2006 REACH 
28

 LBK nr. 878 af 26/06/2010 Kemikalieloven 
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er i stedet relevant at se på partiklernes overflade, opløselighed og form29. Ingen lov tager 

hensyn til disse aspekter og det er heller ikke realistisk at der kommer en reel 

nanolovgivning, da det vil blive et for stort og for kompliceret regelsæt. Det vil give for 

store problemer med at forstå og operationelt afgrænse, hvilke områder og aktiviteter en 

sådan lov skulle være gældende for. Desuden risikerer man, at en meget kompliceret 

lovgivning mister sin værdi, fordi det er for svært for virksomhederne at sætte sig ind i.  

3.3.1.1 REACH 

Der er generel uenighed om, hvorvidt REACH finder anvendelse på nanopartikler. 

Nanopartikler er ikke specifikt nævnt, så diskussionen går på hvorvidt en 

ordlydsfortolkning, kan dække over nanopartikler. Hovedstoffet er i mange tilfælde dækket 

af REACH, men dette er på baggrund af en risikovurdering foretaget ud fra hovedstoffet, 

som tit vil give et misvisende billede af de nanopartikler der dannes fra stoffet. 

På EU Kommissionens hjemmeside for ”Enterprise and industry” står der ”Nanomaterials 

are regulated by REACH because they are covered by the definition of a chemical substance 

in REACH. The general obligations in REACH therefore apply as for any other substance 

and there are no provisions referring explicitly to nanomaterials30.”  

I REACH defineres et kemisk stof i art. 3 som ”et grundstof og forbindelser heraf, naturligt 

eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til 

bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, 

bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller 

ændrer dets sammensætning”. 

Det bliver dermed afgørende for nanomaterialer, om deres egenskaber er de samme eller 

forskellige fra hovedstoffet , som igen falder tilbage på, at det karakteristiske for 

nanomaterialer netop er, at de tit får andre egenskaber end de kendte, når de mindskes ned 

på nanoskalaen.  

                                                             
29 Hansen, Steffen Foss; Regulation and Risk Assessment of Nanomaterials – Too Little, Too Late? 
30

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/nanomaterials/index_en.htm 
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I 2008 kom Kommissionen med en meddelelse31, der præciserede nano i forhold til REACH 

– ”When an existing chemical substance, already placed on the market as bulk substance, is 

introduced on the market in a nanomaterial form (nanoform), the registration dossier will 

have to be updated to include specific properties of the nanoform of that substance. The 

additional information, including different classification and labelling of the nanoform and 

additional risk management measures, will need to be included in the registration dossier. 

The risk management measures and operational conditions will have to be communicated 

to the supply chain.” 

Det er dog uklart hvordan dette skal kunne lade sig gøre i praksis. Producenter opfordres 

til, at anvende de allerede eksisterende retningslinjer for vurdering af kemiske stoffer. En 

nødvendighed i betragtning af, at der ikke findes testmetoder specifikt gældende for 

nanomaterialer, men producenter vil ikke være i stand til at opfylde ovenstående krav på 

baggrund af gældende testmetoder. Hvis en producent observerer, at et nanomateriale 

opfører sig anderledes end hovedstoffet, kan han ikke gøre andet end at notere sig dette. 

Hvad denne forskel fra hovedstoffet vil have af betydning, er umulig at få kendskab til, med 

de testmetoder der findes nu. Kommissionen selv og blandt andre SCENIHR32 har dog selv 

pointeret, at de retningslinjer der anvendes i medfør af REACH, er baseret på 

konventionelle metoder. 

REACH er overordnet set, et slags register over stoffer i sin rene form og siger ikke direkte 

noget, om den efterfølgende anvendelse – eksempelvis i forbrugerprodukter. 

Endvidere begrænses REACH’s anvendelighed på nanomaterialer ved at stoffer, som 

fremstilles eller importeres i mængder under 1 ton om året, ikke skal registreres og 

producenter og distributører er ikke forpligtet til, at have toksikologisk data eller vurdere 

miljømæssig eksponering33. REACH finder kun anvendelse på stoffer, der importeres i 

mængder over et ton per producent eller importør per år, men for nanopartikler bør denne 

grænse ligge ved et kilo. Nanomaterialer var i tankerne da REACH blev vedtaget, men da 

man ikke kunne blive enig om en passende løsning, blev det udsat og REACH blev vedtaget 

uden specifikt hensyn til nanomaterialer ud over de ovenfor nævnte. 

                                                             
31 SEC (2008) 2036 Regulatory Aspects of Nanomaterials 
32

 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 
33

 Hansen, Steffen Foss: Regulation and Risk Assessment of Nanomaterials – Too Little, Too Late? 
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3.3.1.2 Kemikalieloven34 

I Danmark dækkes kemikalieområdet af Lov om kemiske stoffer og produkter. Den gælder 

for alle kemiske stoffer og produkter der bliver fremstillet, solgt eller importeret i 

Danmark. Kemikalieloven omfatter både rene kemikalier og varer som f.eks. 

rengøringsmidler, smykker, legetøj og køleskabe35. Kemikalieloven anvendes til, at 

fastsætte grænseværdier eller deciderede forbud mod stoffer eller indholdet af stoffer i 

bestemte produkter. Man skal som producent og importør være opmærksom på, at et 

produkt, som man ikke umiddelbart forbinder med kemikalieloven, kan indeholde et stof 

som er begrænset eller forbudt jf. kemikalieloven. 

Af kemikalielovens § 40 fremgår det, at såfremt der er grund til at antage, at et kemisk stof 

eller produkt har sundhedsfarlige eller miljøskadelige virkninger, eller der mangler viden 

til at kunne bedømme sådanne virkninger, skal enhver producent eller importør af det 

pågældende stof eller produkt, efter anmodning fra ministeren, foretage eller lade foretage 

de nødvendige undersøgelser, til belysning af sådanne virkninger. 

Det er producenten eller importørens ansvar, at et produkt er sikkert, og det er op til denne 

at vurdere, om der er et indhold af et stof som udgør en sundhedsfare. Det er dog en 

vanskelig opgave under de givne forudsætninger. 

3.3.2 Produktsikkerhed  

På trods af ovennævnte uklarheder omkring anvendelsen af nanomaterialer, skal 

producenter af nanobaserede produkter, stadig overholde den generelle lovgivning for 

produkters sikkerhed. Denne bliver især aktuel, når man har at gøre med en ny teknologi, 

som indebærer usikkerheder og risici. For som producent, er man stadig forpligtet til kun, 

at producere sikre produkter. 

D. 29. Juni 1992 blev direktivet om produktsikkerhed i almindelighed36 vedtaget til 

implementering i dansk ret. Direktivet er et minimumsdirektiv, hvilket tillader den enkelte 

medlemsstat, at sætte strengere krav end foreskrevet. Direktivet og de senere 

                                                             
34 Lovbekendtgørelse nr. 878 af 26/06/2010 Kemikalieloven 
35

 Publikation: Hvad siger loven om kemiske stoffer og produkter, Miljøministeriet 
36

 Direktiv 92/59/EØF om produktsikkerhed i almindelighed 
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ændringsdirektiver er implementeret i produktsikkerhedsloven37, som vi kender den i dag. 

I bemærkningerne til lovforslaget38, har produktsikkerhedsloven til formål at øge 

forbrugernes tillid til produkternes sikkerhed og samtidig gøre produktsikkerhedsloven 

mere tidssvarende. Det skal således være lettere for producenter og distributører, at 

efterleve lovens krav og samarbejde med myndighederne om effektive tiltag, hvis der er 

kommet produkter på markedet, som kan udgøre en risiko for forbrugernes sikkerhed eller 

sundhed. Endvidere vil anvendelsen af strafferetlige sanktioner, skulle ske med reel 

præventiv effekt og skal i højere grad bidrage til, at der gribes til mærkbare sanktioner 

over for dem, der ikke vil overholde reglerne39.  

Hensigten med produktsikkerhedsloven har ikke været, at skabe et marked udelukkende 

med risikofrie produkter da dette i princippet ikke er muligt, men ønsket har derimod 

været at sikre, at produkter kun er behæftet med en acceptabel risiko. En risiko kan 

eksempelvis blive acceptabel, hvis det er muligt at advare imod den anvendelse, der gør 

produktet farligt.  

Produktsikkerhedsloven er en opsamlingslov, der gælder for de typer af produkter, som 

ikke er omfattet af særlovgivning omkring sikre produkter. Der bliver efterhånden 

vedtaget flere detaljerede produktsikkerhedsregler om bestemte produktgrupper, men den 

praktiske betydning af produktsikkerhedsloven er stadig væsentlig. De nanobaserede 

produkter berører mange forskellige produktgrupper, der ikke rammer indenfor 

speciallovgivning, hvis sikkerhed dermed er reguleret i produktsikkerhedsloven. 

3.3.2.1. Produktbegreb 

Jf. produktsikkerhedsloven § 1, finder loven anvendelse på ethvert produkt, der som led i 

en handelsvirksomhed, gøres tilgængeligt på markedet, når produktet er bestemt for 

forbrugerne, eller når det under forudsigelige omstændigheder kan forventes anvendt af 

forbrugerne, selvom det ikke er bestemt for dem. Loven finder anvendelse uanset om 

produktet er nyt, brugt eller istandsat, og uanset om det stilles til rådighed for forbrugerne 

mod vederlag eller vederlagsfrit.  

                                                             
37 Lov nr. 1262 af 16/12/2009 Lov om produktsikkerhed 
38 2009/1 LSF 41 Forslag til Lov om produktsikkerhed 
39

 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L41/index.htm#dok 
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Produktbegrebet sigter dermed bredt og åbner i praksis op for et anvendelsesområde, der 

omfatter de fleste produkter, som en forbruger kunne tænkes, at komme i kontakt med og 

som ikke er reguleret gennem speciallovgivning. Det indebærer også, at produkter ikke 

falder udenfor produktsikkerhedsloven, fordi de overordnet set er beregnet til professionel 

brug. Hvis det er et produkt, man som forbruger kan få adgang til at benytte, gælder 

produktsikkerhedslovens krav om sikkerhed også. Efter den seneste ændring af 

produktsikkerhedsloven, er tjenesteydelser ikke længere omfattet, med den begrundelse, 

at en tjenesteydelse ikke har samme karakter som et produkt. En tjenesteydelse vil være 

forbrugt, når den er leveret og vil ikke kunne leveres tilbage i tilfælde af, at den er leveret 

på en måde som er farlig for forbrugeren. Det nævnes i betænkningen, at såfremt der 

senere måtte opstå et behov for, at regulere sikkerheden af tjenesteydelser, vil en mere 

målrettet regulering af tjenesteydelser som sådan, være at foretrække40. Selve produktet 

der anvendes i forbindelse med tjenesteydelsen, vil der dog stadig kunne gribes ind 

overfor41. 

3.3.2.2 Produktsikkerhed i dansk ret og markedsovervågning. 

Før produktsikkerhedsloven blev området for produktsikkerhed styret med hjemmel i 

markedsføringslovens § 1 samt efter speciallovgivning, som levnedsmiddellovgivning og 

miljølovgivning. Efter markedsføringsloven kunne Forbrugerombudsmanden kræve, at 

produkter blev forsynet med en forsvarlig brugsvejledning eller advarselsmærkning, 

ligesom han har kunnet rejse en forbudssag, såfremt et konkret produkt udgjorde en fare42. 

Efter produktsikkerhedsdirektivet blev vedtaget, er det produktsikkerhedsloven, der har 

det brede sigte indenfor produktsikkerhed. 

Jf. § 14 er det som udgangspunkt Sikkerhedsstyrelsen, der varetager opgaven som 

overordnet kontrolmyndighed. Under Sikkerhedsstyrelsen er underlagt en række andre 

kontrolmyndigheder, som varetager sikkerheden for deres relevante produktgrupper. I 

forbindelse med kemiske produkter og kemikalier i forbrugerprodukter, er det 

Miljøstyrelsen, der er den primære kontrolmyndighed.  

                                                             
40 LSF 41 2009/1Forslag til Lov om produktsikkerhed 
41

 Frydenberg, Thomas Lorentzen, Rune Himmelstrup, Line. 2010. Produktsikkerhedsloven, side 67. 
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 Juridisk Årbog 1993-1994, kapitel 16 på www.forbrug.dk/dokumenter  
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For at sikre, at myndighederne administrerer loven ensartet, er der fra Økonomi- og 

Erhvervsministeriet udstedt en bekendtgørelse om koordination af administrationen af 

produktsikkerhedsloven43, som jf. dennes § 1 finder anvendelse på de myndigheder, der 

ifølge produktsikkerhedsloven § 18, fører tilsyn med sikkerheden ved produkter omfattet 

af loven. Bekendtgørelsen skal danne grundlag for Sikkerhedsstyrelsens varetagelse af sin 

koordinerende rolle og indeholder krav om, at de forskellige kontrolmyndigheder skal 

underrette Sikkerhedsstyrelsen, hver gang der foretages indgreb i medfør af 

produktsikkerhedslovens kapitel 4, jf. bekendtgørelsen § 4. 

Produktsikkerhedsloven giver kontrolmyndigheden pligt til, at føre kontrol med 

forbrugerprodukters sikkerhed, jf. § 13. Ifølge § 13, stk. 2 skal kontrolmyndigheden udøve 

kontrol efter stk. 1 på en sådan måde, at der gribes ind med de midler og med den 

hurtighed, som risikoens alvor kræver. Myndighederne skal i den forbindelse, tage behørigt 

hensyn til den videnskabelige usikkerhed omkring et produkts indvirkning på menneskers 

sundhed, til forsigtighedsprincippet og til, hvor alvorlig risikoen er for, at et produkt vil 

medføre skade på personer. § 13, stk. 2 er vigtig i forbindelse med vurderingen af 

forbrugerprodukter med nanomaterialer, da der netop er videnskabelig usikkerhed og 

behov for, at man kan gribe ind på baggrund af en mistanke.  

3.3.2.2.1 Forsigtighedsprincippet 

Forsigtighedsprincippet indgår i produktsikkerhedsloven § 13 og har oprindelse i art. 191 i 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde44, men nogen præcis definering af 

hvad princippet går ud på, er ikke nævnt. Kommissionen har endvidere udstedt en 

meddelelse om anvendelsen af forsigtighedsprincippet45. I Afsnit 3 i denne meddelelse, 

kommer Kommissionen med en mere konkret beskrivelse. Fællesskabet har altid søgt at nå 

et højt beskyttelsesniveau, blandt andet inden for miljø og menneskers, dyrs eller planters 

sundhed. De fleste foranstaltninger, som træffes for at nå dette høje beskyttelsesniveau, er 

taget ud fra et tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag. Når der imidlertid er fornuftige 

grunde til at være bekymret over, om potentielle farer påvirker miljøet eller menneskers, 

dyrs eller planters sundhed, men de videnskabelige data ikke gør det muligt, at foretage en 

                                                             
43 BEK nr. 1037 af 08/12/2003 Bekendtgørelse om koordination af administrationen af produktsikkerhedsloven 
44

 Lissabon traktaten 
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 KOM (2000) 1 Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet 
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detaljeret risikovurdering, er forsigtighedsprincippet en politisk vedtaget strategi for 

risikostyring på en række områder. 

Forsigtighedsprincippet er anvendt i en række sager i Danmark. Den der ligger tættest op 

af dette emne, er sagen om ftalater. 

Da forsigtighedsprincippet alene har karakter som et politisk princip, er det en fordel at det 

nævnes i en offentligretlig lov som produktsikkerhedsloven og på den måde tillægges en 

højere værdi, end det ville have i sin selvstændige karakter som politisk princip. 

3.3.2.2.1.1 Ftalat-sagen 

Ftalater er betegnelsen for en gruppe kemiske stoffer, som har en lang række 

anvendelsesområder, hvoraf det mest udbredte er som blødgøringsmiddel i plastik, især 

PVC. Ftalater har været anvendt siden 2. verdenskrig, men forskningen i de negative 

effekter på sundhed og miljø, er forholdsvis ung og resultaterne er kendetegnet ved at være 

mangelfulde og usikre46. Allerede i 1970’erne startede bekymringerne omkring ftalaternes 

sundhedsmæssige konsekvenser, da forsøg på mus og rotter havde påvist 

kræftfremkaldende effekter, samt sundhedsmæssige skader på lever og forplantningsevne. 

Først i 1999 blev der skredet ind, hvor Danmark som et af de første lande valgte, med 

baggrund i forsigtighedsprincippet, at nedlægge forbud mod anvendelsen af alle slags 

ftalater i legetøj til børn under 3 år47. Undersøgelser havde vist, at ftalaterne blev frigivet 

når de kom i kontakt med børns spyt. På indgrebets tidspunkt var der ikke identificeret 

egentlige kausale sammenhænge med tilhørende risikovurderinger. Myndighederne 

handlede altså i denne sag primært på baggrund af manglende viden48. 

EU valgte også i 1999 at udstede et forbud, men dette gjaldt kun for 6 slags ftalater og kun i 

forbindelse med udstyr der er beregnet til at komme i munden. Det danske forbud var 

dermed mere omfattende.  

Et af forsigtighedsprincippets svagheder er, at det er et problem for en medlemsstat hvis 

denne nedlægger et forbud eller sætter en grænse, som går videre end hvad der er 

                                                             
46 Rapport: Forsigtighedsprincippet i praksis, Institut for Miljøvurdering, (2003, 77) 
47 Rapport: Forsigtighedsprincippet i praksis, Institut for Miljøvurdering, (2003, 77) 
48

 Rapport: Forsigtighedsprincippet i praksis, Institut for Miljøvurdering, (2003, 94) 
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gældende inden for EU. Der er en mulighed for at et sådan forhold kan begrundes i 

tvingende almene hensyn og dermed tillades, men hvis ikke, kan en medlemsstats mere 

vidtgående regler på et område, betragtes som stridende mod de frie bevægeligheder inden 

for EU. Proportionalitetsprincippet skal være opfyldt og den øvrige EU ret skal ligeledes 

respekteres. 

Tre forudsætninger skal være opfyldt før forsigtighedsprincippet kan tages i brug. Det 

drejer sig om en identifikation af potentielt negative følger, en evaluering af eksisterende 

videnskabelig data samt en vurdering af omfanget af den videnskabelige usikkerhed49. 

Desuden er der en række andre principper, som bør danne baggrund for anvendelsen af 

forsigtighedsprincippet, blandt andet en videnskabelig evaluering, der er så fuldstændig 

som muligt og en fastlæggelse af den videnskabelige usikkerhed i videst mulig udstrækning 

samt en vurdering af risici og eventuelle følger af ikke at handle50. 

Forsigtighedsprincippet stiller på den måde relativt store krav, i forhold til at skulle være 

en mulighed for ”hurtig” indgriben i en potentiel farlig situation, som EU skriver på sin 

hjemmeside. En yderligere svaghed er, at det som et politisk princip, er temmelig ukonkret 

omkring hvornår og hvordan man anvender det.  

3.3.2.2.2 RAPEX systemet 

RAPEX systemet, som står for Rapit Alert System for Non-Food Products, er et middel der 

anvendes indenfor EU, til hurtig indgriben for at beskytte forbrugerne. Det giver 

medlemsstaterne mulighed for at udpege og samarbejde omkring produkter der frembyder 

en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Systemet har til hensigt at 

begrænse eller forhindre udbredelsen af farlige produkter51. 

RAPEX systemet har baggrund i produktsikkerhedsdirektivet og de nærmere regler 

omkring anvendelsen findes i bilag II52. RAPEX omfatter jf. pkt. 1 i bilag II, produkter som 

er defineret i direktivets artikel 2, litra a), der udgør en alvorlig sikkerheds- og 

                                                             
49 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_da.htm  
50 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_da.htm  
51

 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_da.htm  
52

 Bilag II til Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed 
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http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_da.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_da.htm
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sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. Produktgrupper som er reguleret gennem 

særlovgivning, eksempelvis fødevarer og medicinalprodukter, har egne lignende systemer. 

Medlemsstaterne har jf. art. 12 i produktsikkerhedsdirektivet, pligt til at underrette 

Kommissionen øjeblikkeligt, hvis der træffes foranstaltninger eller beslutning om, at 

begrænse markedsføring eller brug af et produkt på sit eget område, på grund af en alvorlig 

risiko. Informationen kommer på den måde hurtigt ud til alle der deltager i RAPEX 

samarbejdet, som undersøger om produktet findes på deres område og kan tage passende 

foranstaltninger. 

Anmeldelserne via RAPEX er stigende hvert år og omkring 19 % af anmeldelserne vedrører 

kemikalier53. 

I 2006 blev de to første nanoprodukter, begge af mærket Magic Nano, taget ud af markedet 

og anmeldt via RAPEX efter omkring 100 forbrugere blev indlagt med 

vejrtrækningsbesvær. Det ene produkt var et antibakterielt rengøringsmiddel til brug i 

badeværelser og det andet var et produkt til at imprægnere vinduer med. De nærmere 

undersøgelser af produktet påviste ikke noget indhold af fremstillede nanopartikler, men 

den skadelige effekt kan være opstået via en sammenblanding af nanopartikler og alkohol, 

som produktet også indeholdte.  

Sidenhen er også produktet Nanocover selvrensende glas, taget af markedet og anmeldt via 

RAPEX. Produktet indeholdt nanopartiklen titaniumdioxid, som i forbindelse med det 

pågældende produkt, var mistænkt for at kunne nedbryde huden. 

3.3.2.3 Begrebet sikkert produkt  

Som tidligere nævnt er det overordnede formål med produktsikkerhedsloven, at øge 

forbrugernes tillid til produkternes sikkerhed. Begrebet ”sikkert produkt” afgrænses, for at 

kunne vurdere, om et nanobaseret produkt kan betegnes som sikkert. 

Produktsikkerhedsloven uddyber, hvad et sikkert forbrugerprodukt er. Ifølge § 4, nr. 1, 

defineres et sikkert produkt, som et produkt hvor der ikke opstår risiko eller kun opstår 

begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugere, 

                                                             
53

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/167&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/167&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/167&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 
 

Side 33 af 88 
 

når produktet anvendes under almindelige og forudsigelige omstændigheder og indenfor 

produktets forventede levetid. Ved vurderingen af, om der er tale om begrænsede og 

acceptable risici, skal yderligere forhold som er oplistet i punkt a)-d) under § 4 medtages. 

Punkt a)-d) er indført efter den seneste revidering af produktsikkerhedsloven. Denne 

udbygning er foretaget for at sikre en fuldstændig gennemførelse af produktdirektivets art. 

2, litra b, således at der nu indgår en nærmere beskrivelse af de elementer, der kan 

tillægges vægt ved vurderingen af, om en risiko må anses for acceptabel54. 

Et farligt produkt kan modsætningsvis kategoriseres, som ethvert produkt der ikke et 

sikkert jf. nr. 1, jf. § 4, nr. 2. Dermed bliver vurderingen af om et produkt er farligt, foretaget 

ud fra definitionen af et sikkert produkt. Det, at et farligt produkt nævnes i loven, er nyt i 

forhold til den hidtidige produktsikkerhedslov, som ikke nævnte farligt produkt. Med § 4, 

nr. 2 gennemføres produktsikkerhedsdirektivets art. 2, litra c. 

Med hensyn til risikoen ved et produkt, definerer § 4, nr. 3 en alvorlig risiko, som enhver 

risiko, der kræver de offentlige myndigheders omgående indgriben. Definitionen er en 

implementering af direktivets art. 2, litra d og er medtaget i forbindelse med den seneste 

revidering af produktsikkerhedsloven, da Kommissionen havde bemærket, at den tidligere 

produktsikkerhedslov ikke implementerede direktivet korrekt. Selvom der nu nævnes 

alvorlig risiko i produktsikkerhedsloven, er det en noget svag definition. I bemærkningerne 

til § 4 i lovforslaget55 nævnes det, at der kan være tale om en situation, hvor den alvorlige 

risiko først indtræder efter nogen tids anvendelse af produktet. Endvidere nævnes det, at 

oplysninger om et farligt produkt, typisk kommer til myndighedernes kundskab på 

baggrund af en skade, der er opstået. Afhængigt af skadens karakter, antallet af skader og 

eventuelt andre aspekter, vil myndighederne hurtigt skulle tage stilling til, om der er tale 

om en alvorlig risiko. 

Jf. § 6 betragtes et produkt som sikkert, jf. § 4, nr. 1, når det er konstrueret og fremstillet i 

overensstemmelse med sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige krav, der er fastsat i 

lovgivningen. Jf. stk. 2 formodes et produkt at være sikkert jf. § 4, nr. 1 når det er 

konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de sikkerheds- og sundhedsmæssige 
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krav, der er fastsat i nationale standarder, som gennemfører europæiske standarder, hvis 

referencer er offentliggjort af Europa Kommissionen i EU Tidende. Nanoteknologiens 

problem er, at der mangler måleteknikker til brug indenfor risikovurderinger og 

fastsættelse af grænseværdier. Det er grunden til, at der stadig mangler standarder56. På 

Dansk Standards hjemmeside57 kan man læse under standardisering af nanoteknologi, at 

både CEN58 og ISO59 er i gang med at udvikle standarder i relation til nanoteknologi. Der 

findes et par standarder omkring nanomaterialer i arbejdsmiljøet, men endnu ingen der 

går specifikt på forbrugerprodukter. 

De standarder der refereres til i § 6, stk. 2, hjælper til at præcisere, hvad der kan betragtes 

som et sikkert produkt indenfor specifikke produktgrupper og kan dermed levere et 

væsentligt bidrag til produktsikkerhedsloven, som går på det generelle plan. I mangel af 

sådanne standarder omkring nanoteknologi i forbrugerprodukter, er der på nuværende 

tidspunkt ikke nogen nærmere præcise retningslinjer, for anvendelsen af nanomateriale i 

forbrugerprodukter.  

Jf. § 6, stk. 3 kan et produkts sikkerhed, hvis der ikke er fastsat sikkerheds eller 

sundhedsmæssige krav som nævnt i stk. 1 eller 2, vurderes ud fra en konkret 

risikovurdering, hvortil der kan lægges vægt på en række oplistede elementer. 

Elementerne nr. 1-5 skal indgå i vurderingen af om produktet er sikkert, hvis de forefindes. 

Dette er ment som en præcisering af, hvilke elementer myndigheden skal udøve sin kontrol 

under hensyn til60. Af disse er det nr. 5 der har betydning for nanobaserede 

forbrugerprodukter. Ud fra nr. 5 kan man lægge vægt på andre relevante forhold, herunder 

den aktuelle viden og teknologi, samt den sikkerhed, som forbrugerne med rimelighed kan 

forvente.  

Så længe der ikke er tilgængelige standarder på området, er den vigtigste information man 

som producent eller myndighed har at skulle forholde sig til nu, den der kommer fra forsøg 

på laboratoriedyr. Disse har som nævnt lidt forskellige skader ved påvirkning eller 

indtagelse af de nanopartikler, som anvendes i forbrugerprodukter. Der er lavet en række 
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omfattende forsøg fra blandt andet NIOSH61 og gennem ENRHES62 projektet. Et problem er, 

at de forskellige studier varierer meget og anvender forskellige mængder på 

laboratoriedyrene, men ikke desto mindre, er der rapporteret rigtig mange skadelige 

effekter for alle mulige nanopartikler63. 

Sammenfattende på dette afsnit kan konstateres, at der er få retningslinjer for en 

producent, som skal vurdere om det er sikkert at anvende nanopartikler i sine produkter. 

Ifølge produktsikkerhedsloven indgår den aktuelle viden og teknologi i vurderingen af om 

et produkt er sikkert, i mangel af mere konkret information som under stk. 1 og 2. Det må 

derfor antages, at der kan lægges vægt på de forsøg og testresultater der er tilgængelige nu, 

hvilket vil gøre det vanskeligt for de nanobaserede produkter, at være et sikkert produkt i 

lovens forstand. Ud fra dette og set i lyset af ftalat-sagen, burde det endvidere give 

myndighederne grundlag for at gribe ind med baggrund i § 13.  

3.3.2.4 Producenten – det overordnede pligtsubjekt 

Produktsikkerhedsloven § 4, nr. 6-7 definerer begreberne producent og distributør. 

Producenten er først og fremmest den, der fysisk fremstiller et produkt, uanset om der er 

tale om et industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet produkt eller et produkt, der er 

sat i stand. Endvidere omfattes den der, ved at anbringe sit navn, mærke eller andet 

kendetegn på produktet, som fabrikant overfor forbrugeren, selvom vedkommende ikke 

har fremstillet produktet64. Producenten har pligt til kun, at bringe sikre produkter i 

omsætning, jf. § 5 og en distributør skal medvirke til, at § 5 overholdes, herunder ved at 

undlade, at gøre et produkt tilgængeligt på markedet, hvis distributøren ved, at produktet 

ikke er sikkert, jf. § 10. 

Kapitel 3 i Produktsikkerhedsloven omhandler producenter og distributørers forpligtelser. 

Det er producenternes ansvar, at deres produkter er sikre, hvilket forpligter producenter 

til at gøre sig bekendt med de risici, der er ved brug af produktet, samt at videregive 

information om risici til forbrugerne i form af advarselsmærkning, brugsanvisning og 

vejledning, jf. Produktsikkerhedsloven §§ 7-8. 
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Efter den foreløbige gennemgang, er det et meget svagt grundlag en producent har, for at 

kunne vurdere sine produkters sikkerhed, når de indeholder nanomaterialer. Vurderingen 

af om man forsvarligt kan anvende nanomaterialer i forbrugerprodukter eller i hvilket 

omfang, bliver taget hos producenterne, hvor den burde tages fra lovgivers side. 

Producenten har ikke andet at gå ud fra end resultater fra laboratoriedyr, samt 

vejledninger forskellige steder fra, eksempelvis fra Forbrugerrådet, som anbefaler at man 

ikke anvender nanomaterialer, før der er mere konkret tilgængelig viden om risikoen.  

§ 9 i produktsikkerhedsloven pålægger producenten, at træffe de forholdsregler, der er 

nødvendige for at undgå, at et produkt kan udgøre en fare for forbrugerne. Dette under 

hensyn til de leverede produkters egenskaber og forventede levetid. Producenten skal 

advare forbrugerne på en effektiv og hensigtsmæssig måde, tilbagetrække produktet eller 

tilbagekalde produktet. 

Bestemmelsen sigter at dække de tilfælde, hvor et produkt senere viser sig, at udgøre en 

fare. I noterne til bestemmelsen65, er det anført, at bestemmelsen omhandler produkter, 

der har udviklet sig til at være farlige. I forbindelse med nanomaterialer, går 

bekymringerne på alvorlige skader, som kan opstå efter gentagen brug og at det er gennem 

vedvarende eksponering, de bliver farlige. § 9 ligner produktansvarets 

udviklingsskadebegreb, hvor man ikke bliver ansvarlig, men man er stadig pålagt et ansvar 

under den offentlige ret. En producent eller distributør er i medfør af § 9 forpligtet til, at 

træffe forholdsregler i form af advarsel, tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, for at undgå 

at hans produkt kan udgøre en fare for forbrugerne. Udgangspunktet er, at producenten 

skal have mulighed for selv at foretage det fornødne, før myndighederne meddeler forbud 

eller påbud. 

Produktsikkerhedsloven indeholder et krav om sporbarhed, så det er muligt at spore 

farlige produkter. Som loven er i dag, går det hovedsageligt ud på, at man opbevarer 

relevant produktinformation i distributionskæden. 
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3.3.2.5 Sanktioner 

Jf. produktsikkerhedsdirektivets artikel 5 skal medlemsstaterne vedtage de nødvendige 

love og administrative bestemmelser for, at påbyde producenter og distributører at 

overholde deres forpligtelser i henhold til direktivet, på en sådan måde, at markedsførte 

produkter er sikre. Medlemsstaterne skal sørge for, at der er myndigheder til at føre 

kontrol med produktsikkerheden, samt at disse myndigheder har de nødvendige beføjelser 

til, at træffe passende foranstaltninger. 

For at produktsikkerhedsloven skal fungere efter hensigten, kræves det, at der er effektive 

sanktioner og indgrebsmuligheder og som allerede nævnt, har en del af hensigten med den 

seneste ændring af prodktsikkerhedsloven været, at kunne anvende mærkbare sanktioner. 

Jf. produktsikkerhedsloven § 35 kan producenter straffes ved overtrædelse af visse 

bestemmelser. Jf. § 35, stk. 1, nr. 1 straffes med bøde, den som forsætligt overtræder §§ 5, 

7eller 10, stk. 1 eller 2. Når der kræves forsæt efter stk. 1, nr. 1 skyldes det, at de nævnte §§ 

har en sådan karakter, at der kun bør straffes for overtrædelser i de tilfælde, hvor det var 

klart for den erhvervsdrivende, at bestemmelsen rent faktisk var overtrådt66. Der kan 

endvidere gives bøder, hvis virksomheder ikke efterlever forbud eller påbud, udstedt af 

kontrolmyndigheden. Sanktion i form af bøder sigter dermed på de særligt grove tilfælde. 

Bøder skal stå i et passende forhold til den farlige situation, som overtrædelsen af reglerne 

har medført67.  

Kapitel 4 i produktsikkerhedsloven med den overordnede overskrift – 

Markedsovervågning – starter med i § 13, at oplyse om de forpligtelser der påhviler 

kontrolmyndigheden. Herefter følger § 14, som gør Sikkerhedsstyrelsen til den 

kontrolmyndighed, der varetager opgaven. Kapitlet indeholder herefter de bestemmelser 

som sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til, at kræve oplysninger fra 

virksomhederne, samt til at udføre kontrol og udstede påbud og forbud. 

Jf. produktsikkerhedsloven § 18, stk. 1 har kontrolmyndigheden, hvis det skønnes 

nødvendigt, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til fabrikations-, salgs- 

og lagerlokaler samt transportmidler mv. med henblik på at føre kontrol. Skønnet om 
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nødvendighed indebar under den tidligere produktsikkerhedslov, at der var en formodet 

risiko for, at et produkt var farligt for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det kunne f.eks. 

være tilfældet, hvor et tilsvarende produkt fra samme producent, allerede havde forårsaget 

skade. Hvis der ikke var en sådan formodet risiko for fare ved et produkt, fik myndigheden 

kun adgang efter en indhentet retskendelse68. Dette af hensyn til overholdelsen af 

proportionalitetsprincippet. 

Efter forordningen om akkreditering og markedsovervågning69, som også finder 

anvendelse i forhold til produkter, der er omfattet af produktsikkerhedsdirektivet, skal der 

i passende omfang foretages kontrol med produkter. Det følger også af forordningen, at 

kontrolmyndigheden skal have adgang til de erhvervsdrivendes lokaler og til at udtage 

stikprøver af produkter, når det er nødvendigt og begrundet. Da forordningen ikke er 

begrænset til at gælde kontrol i offentligt tilgængelige lokaler, men handler om adgang til 

erhvervslokaler i det hele taget, må bestemmelsen forstås således, at myndighederne skal 

kunne få adgang til alle dele af erhvervslokalerne, hvor det er nødvendigt og begrundet for 

at føre en effektiv kontrol, uanset om det kræver retskendelse eller ej70. 

Derudover har kontrolmyndigheden forskellige indgrebsmuligheder overfor produkter, 

der ikke lever op til lovens bestemmelser om, at der kun må markedsføres sikre produkter. 

Da det er en offentligretlig lov, går sanktionerne hovedsageligt på forbud, påbud og 

bødeforlæg. Som noget nyt indeholder loven også en bestemmelse, om at 

kontrolmyndigheden skal udarbejde markedsovervågningsprogrammer, som skal sikre en 

effektiv overvågning af markedet, for derigennem at beskytte forbrugerne bedst muligt71. 

Kontrolmyndigheden har beføjelse til, at gribe ind såvel forud som efter et produkt er bragt 

i omsætning. Dette er vigtigt, da produkters farlighed ofte først opdages efter, at de er bragt 

ud i omsætningen, i visse tilfælde også selvom de oprindeligt blev markedsført som sikre 

produkter. 
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Produktsikkerhedslovens § 17 opregner mulighederne kontrolmyndigheden har for, at 

kunne vurdere om et produkt er sikkert. Kontrolmyndigheden kan kræve, at de berørte 

parter udleverer de oplysninger og dokumenter, som skønnes nødvendige, der kan udtages 

prøveeksemplarer og der kan foretages nødvendige og relevante undersøgelser af 

produktet. 

Bestemmelserne om myndighedernes mulighed for, at udstede forbud og påbud samt 

muligheden for helt eller delvist, at lade virksomhederne bære omkostningerne herved, 

fremgår af produktsikkerhedslovens §§ 19-25 samt § 2872. Bestemmelserne er udformet på 

en måde så, jo farligere produktet er, jo mere indgribende foranstaltninger, kan 

myndighederne anvende overfor de relevante erhvervsdrivende. Tilbagekaldelse og 

tilbagetrækning af produkter kan således alene anvendes, hvis der er tale om produkter, 

der er konstateret farlige og hvis andre mindre indgribende foranstaltninger, ikke kan 

være tilstrækkelige til, at forhindre eller i tilstrækkelig grad, begrænse risici eller skader, jf. 

§§ 19-2073. 

Myndighederne har endvidere mulighed for, at udstede påbud om mærkning af et produkt, 

eksempelvis i form af en advarselsmærkning eller om, at foretage andre 

sikkerhedsforanstaltninger i forhold til produktet, jf. § 22. Efterfølgende har 

kontrolmyndigheden mulighed for, at føre kontrol med, om der er foretaget de krævede 

foranstaltninger i forbindelse med et påbud. 

3.3.3 Sammenfatning på den offentligretlige del 

I afhandlingens offentligretlige del, er det først blevet belyst, hvilke problemer den direkte 

regulering vedrørende kemiske stoffer har og dernæst, hvordan sikkerheden omkring 

forbrugerprodukter søges håndhævet gennem produktsikkerhedsloven via 

myndighedstilsyn og de dertil knyttede sanktionsmuligheder. Nanobaserede produkter er 

omfattet af produktsikkerhedsloven og skal være sikre. De produkter som er på markedet 

nu og som er baseret på nanoteknologi, har endnu ikke vist sig at være farlige for 

mennesker, men de har derimod et indhold som i forsøg har vist sig, at kunne forårsage 

alvorlige skader på mus. I betragtning af, at musen er det dyr der normalt anvendes til at 
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teste forbrugerprodukter på og hvis resultater i andre sammenhænge, har dannet grundlag 

for lovgivning, må det antages at resultater fra museforsøg er i stand til at forudsige 

sundhedsmæssige risici for mennesker. Jf. produktsikkerhedsloven § 4, nr. 1 er et sikkert 

produkt, et produkt hvor der ikke opstår risiko eller kun begrænset og acceptabel risiko. 

Sammenholdt med § 6 kan man konkludere, at når man anvender kemiske materialer, som 

man ikke ved tilstrækkeligt om og som er mistænkt for at kunne forårsage blandt andet 

kræft, kan der næppe være tale om et sikkert produkt. Jf. § 5 må producenter kun sende 

sikre produkter på markedet. Overtrædelse straffes med bøde jf. § 35, stk. 1, nr. 1. 

På trods af, at der ingen oplysningspligt er omkring nanomaterialer, skal producenterne 

stadig give forbrugerne de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere, de risici 

der er forbundet med produktet jf. § 7. Undladelse af dette medfører bødestraf jf. § 35, stk. 

1, nr. 1. Bødestraf ved overtrædelse af både §§ 5 og 7, kræver at der er handlet forsætligt. Jf. 

§ 8 skal en producent gøre sig bekendt med de risici, der kan være ved det produkt han 

sender i omsætning og må derfor være bekendt med de forsøg der foreligger. Der er dog 

endnu ingen producenter af nanoprodukter, der er blevet pålagt bøde for overtrædelse af 

§§ 5 og 7. Dette kan formentlig forklares med, at der ikke er taget endelig stilling til 

risikoen fra myndighedernes side, samt at man ikke har kendskab til, hvilke virksomheder 

der anvender nanomaterialer. Omkring kemi i forbrugerprodukter, er det en langsommelig 

proces at få anerkendt en risiko og der når tit at opstå skader før der handles. Producenter 

synes at være givet for rig mulighed for selv, at opdage risici og selv rapportere disse. 

Forsigtighedsprincippet skal være et middel til hurtig indgriben overfor sundhedsmæssige 

risici ved forbrugerprodukter. På trods af dette, er der alligevel en række krav der skal 

være opfyldt og et præcist muligt videnskabeligt grundlag, er nødvendigt. 

Forsigtighedsprincippet har været anvendt i forskellige sager herhjemme og der synes ikke 

at være noget klart mønster i, hvornår man anvender det. Når man ser på ftalat sagen, kan 

man ud fra den sundhedsmæssige risiko undre sig over, at forsigtighedsprincippet endnu 

ikke er anvendt overfor nanopartikler. 

Myndighederne har mulighed for at skride ind med henholdsvis påbud eller forbud. 

Produkter kan trækkes tilbage, forbydes eller blive underlagt krav om mærkning og det er 

mere almindeligt, at en producent af et farligt produkt bliver mødt med sådanne indgreb i 
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forhold til bødestraf. RAPEX systemet betyder, at hvis et produkt trækkes ud eller 

begrænses som følge af en potentiel sundhedsmæssig risiko, kommer denne information 

hurtigt ud til samtlige deltagere i systemet. Magic Nano produkterne blev taget ud af 

markedet på baggrund af en allerede opstået skade. Nanocover blev taget ud på baggrund 

af en mistanke, men har ikke givet anledning til, at andre produkter med titaniumdioxid er 

trukket tilbage eller undergivet retningslinjer. Forsigtighedsprincippet er en mulighed for 

at standse produkter eller ingredienser i produkter, som er mistænkt for at udgøre en 

sundhedsmæssig risiko. På trods af, at det skal være et hurtigt virkende indgreb på 

områder hvor der ikke er tilstrækkelig videnskabelig data, stilles der alligevel en del krav 

som kan være svære og langsomme at opfylde. 

Selvom produktsikkerhedsloven i sin overordnede form dækker produkter, som kan have 

en skjult risiko, mangler der præcisering for anvendelsen af nanopartikler. Som forholdene 

er nu, bliver det dermed i høj grad op til producenternes eget skøn, hvad de anvender af 

nanomaterialer i deres produkter og i hvilket omfang. 

Den offentlige regulering er for svag i relation til nanoteknologien og kan ikke i sin 

nuværende form, rumme de mange aspekter den fører med sig.  

Efter gennemgangen af den offentlige ret på området, kan det konkluderes, at det 

overordnede problem, er den manglende præcisering omkring nanomaterialer, hvilket igen 

bunder i den manglende viden på området. Lovgivningen får problemer når det kommer til 

videnskabelig usikkerhed og nanoteknologien er et for vanskeligt felt, at lade hvile på 

overordnet regulering om produktsikkerhed.                                                                                  

3.4 Privatretlig del               

3.4.1 Produktansvarsloven               

Når man taler om sikre produkter fra den offentligretlige side og hvilke krav der stilles til 

produkter før og efter de kommer på markedet, melder sig også spørgsmålet om, hvordan 

lovgivningen dækker, hvis et produkt på markedet har forvoldt en skade på en forbruger. 

De offentligretlige regler tager ikke stilling til erstatningsspørgsmålet, så det svar må søges 
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i den private ret. Gennem privatretten kan man som skadelidt forbruger, kræve erstatning 

når visse betingelser er opfyldt. 

Produktansvaret er i dansk ret dels direktivbaseret og dels baseret på retspraksis. Frem til 

produktansvarslovens ikrafttræden i 1989, gjaldt udelukkende det retspraksisudviklede 

ansvar. Produktansvarsloven74 implementerer produktansvarsdirektivet75, som er et 

totalharmoniserende direktiv. Det indebærer, at EU’s medlemsstater skal implementere 

direktivet efter dets ordlyd. Der er dog indlagt enkelte valgfriheder, hvor de relevante vil 

blive nævnt senere. Formålet med direktivet er, at sikre forbrugerbeskyttelse og skabe 

ensartede konkurrencevilkår for producenterne76.  

Produktansvaret ligger som ansvarsform i grænseområdet mellem kontraktansvaret og 

deliktansvaret. Der er tale om salg af et produkt, hvilket leder tankerne i retning af 

kontraktregelsættet. Samtidigt er der imidlertid også tale, om forvoldelse af fysisk skade på 

person eller ting, hvilket leder tankerne i retning af deliktreglerne. Dette særtræk har 

grundlæggende præget udviklingen af produktansvarsretten gennem tiden og slutteligt 

ført frem til udviklingen af produktansvaret, som en selvstændig ansvarsform med såvel 

kontraktretlige som deliktretlige træk77. 

Produktansvarsloven § 6, stk. 1, fastlægger, at producenten skal erstatte skade, der er 

forårsaget af en defekt ved et produkt, som er produceret eller leveret af denne. Der er 

dermed pålagt producenten et objektivt ansvar. Før der kan blive tale om objektivt ansvar, 

skal § 6, stk. 2 være opfyldt, hvilket indebærer at skadelidte skal føre bevis for skaden, 

defekten og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden. Det er derfor relevant for 

analysen, at klarlægge begreber som produkt, skade og defekt. Endvidere er det i 

sammenhæng med ny teknologi og usikkerheder omkring risici, relevant at komme ind på 

udviklingsskadebegrebet i § 7, stk. 1, nr. 4. 

                                                             
74 LBK nr. 261 af 20/03/2007 Bekendtgørelse af Lov om produktansvar 
75 Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar 
76

 Ulfbeck, Vibe (2010, 189) 
77

 Ulfbeck, Vibe (2010, 177)  
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3.4.1.1 Sondringen mellem RUP og PAL 

I produktansvarsdirektivets art. 13 er det bestemt, at direktivet ikke berører de rettigheder 

som skadelidte kan påberåbe sig, under henvisning til retsreglerne om ansvar i og uden for 

kontraktforhold eller under henvisning til særregler om ansvar, der er gældende på 

tidspunktet for direktivets meddelelse. Denne er implementeret i produktansvarsloven 

som § 13. Det betyder efter den umiddelbare ordlyd, at Danmark har lov til at bevare sine 

retspraksisudviklede regler. Herudover gælder i princippet de almindelige delikts- og 

kontraktsregler. Dette har dog i dag begrænset betydning78. 

På trods af art. 13, har adgangen til at basere et produktansvarskrav på parallelle i de 

retspraksisudviklede regler, kun et begrænset omfang. Dette blev tydeliggjort ved EF-

Domstolens afgørelser i sagerne c-52/00, c-154/00 og c-183/00 af 25. april 2002, der alle 

vedrørte medlemsstaternes adgang til at have produktansvarsregler, der giver forbrugeren 

en bedre retsstilling end direktivet79. I sag c-52/00 Kommissionen mod Frankrig, anførte 

Domstolen i præmis 18, at direktivet ikke indeholder en udtrykkelig hjemmel til, at 

medlemsstaterne indenfor det område, der er omfattet af direktivet, kan vedtage eller 

opretholde strengere regler, for at sikre en højere beskyttelse af forbrugerne og endvidere i 

præmis 16, at den skønsfrihed som medlemsstaterne råder over ved reguleringen af 

produktansvar, er fuldstændig fastlagt ved direktivet og skal udledes af direktivets ordlyd, 

formål og opbygning. 

Det sætter begrænsninger for anvendelsen af egne regler og måske større begrænsninger, 

end man fra starten havde forestillet sig. Af denne grund tages der i det følgende 

udgangspunkt i produktansvarsloven og det retspraksis udviklede ansvar vil kun blive 

nævnt, hvor det findes relevant. 

3.4.1.2 Produktbegrebet 

Prouktansvarsloven § 3 definerer et produkt, som enhver løsøregenstand, hvad enten 

denne er forarbejdet eller er et naturprodukt, og uanset om genstanden er indføjet som en 

bestanddel af en anden løsøregenstand eller en fast ejendom. Reglerne om produkter 

omfatter også elektricitet. Fast ejendom i sig selv er ikke omfattet. Produktansvarslovens 
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 Ulfbeck, Vibe (2010, 152) 
79

 Ulfbeck, Vibe (2010, 151) 
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produktbegreb omfatter således alene løsøregenstande. Produktbegrebet i 

produktansvarsloven sigter altså ligesom produktbegrebet i produktsikkerhedsloven, 

bredt. Dog ikke så bredt som det retspraksisudviklede ansvar, som arbejder med et 

særdeles vidt produktbegreb, der kan siges at omfatte enhver realydelse, der kan gøres til 

genstand for produktion, afsætning og brug. Det er ikke nogen betingelse, at realydelsen 

præsteres som led i erhvervsvirksomhed80. Efter produktansvarsloven § 3’s ordlyd vil det 

være hovedparten af nanoprodukterne, som vil falde ind under lovens bestemmelser. 

3.4.1.3 Defektbegrebet 

For at der kan blive tale om produktansvar i henhold til produktansvarsloven, må skaden 

være forvoldt af et produkt, der kan betegnes som ”defekt”. Defektdefinitionen fremgår i 

dag af produktansvarsloven § 581. Ansvaret er således efter de direktivbaserede regler, 

alene knyttet til en defektvurdering82. 

Jf. produktansvarsloven § 5 lider et produkt af en defekt, når det ikke frembyder den 

sikkerhed, som med rette kan forventes. Hvad der kan forventes, skal her anskues ud fra 

forbrugerens synsvinkel. Et produkt er ikke kun defekt, når det har farlige egenskaber. Det 

afgørende er, om produktet har skadevoldende egenskaber83. I vurderingen af om et 

produkt er defekt, indgår der jf. § 5, nr. 1-3, blandt andet hensyn som produktets 

markedsføring, den anvendelse af produktet som med rimelighed kan forventes og det 

tidspunkt hvor produktet er bragt i omsætning. 

Et produkt er ikke defekt blot fordi der foreligger nogen fare eller risiko forbundet med 

dets brug. Det er den uforudsigelige forbrugsfare, der gør produktet defekt84. Det vil f.eks. 

sige at en kniv, som der er en kendt og forudsigelig fare ved, ikke bliver defekt fordi man 

kommer til at skære sig på den.  

Hvilken sikkerhed, der med rette kan forventes, kan også formuleres som spørgsmål om, 

hvilke former for brug, produktet risikofrit skal kunne udsættes for, og hvilke skadesrisici 

produktet under brug, ikke må indebære. Har der ikke været noget galt med brugen, og 

                                                             
80 Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2005, 20) 
81 Ulfbeck, Vibe (2010, 192) 
82 Ulfbeck, Vibe (2010, 146) 
83

 Lett, Georg og Macholm, Niels (2002, 15) 
84

 Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2005, 22) 
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indtræder der en skade, som i relation til det pågældende produkt går ud over, hvad der 

kan anses for samfundsmæssigt acceptabelt, er produktet defekt85. Det er omfanget og 

karakteren af den fare, der er forbundet med brug af produktet, som kan gøre det ”defekt”. 

Der skal navnlig være tale om en fare, som en gennemsnitsbruger ikke kunne forventes at 

kende eller håndtere86. Det afgørende element er, hvad der forventes af produktet. 

Eksemplerne i § 5, stk. 1, nr. 1-3, er netop kun eksempler og paragraffen angiver ikke på 

nogen måde at være fyldestgørende, jf. ordene ”navnlig til”, som refererer direkte til de i 

paragraffen nævnte eksempler87. 

Et nanobaseret produkt, der ved almindelig og korrekt anvendelse kan forårsage alvorlige 

skader og sygdomme vil falde ind under defektbegrebet. Alene det forhold at det ikke er 

muligt at skelne mellem de produkter, der indeholder nanopartikler og produkter der ikke 

gør, betyder at forbrugere ikke ved hvad de kan forvente af risici. Der er dermed tale om en 

risiko, som forbrugerne hverken kan forventes at kende eller håndtere. 

3.4.1.4 Skadebegrebet 

De skader man frygter, kan komme fra gentagen brug af nanobaserede produkter, er 

alvorlige sygdomme som eksempelvis kræft og kredsløbslidelser. Af produktansvarsloven § 

2, stk. 1 fremgår det, at loven omfatter erstatning og godtgørelse for personskade. Loven 

fastslår ikke noget specielt personskadebegreb, og et sådant er heller ikke udviklet af EU 

Domstolen88. Det er dermed op til de nationale domstole, at vurdere hvad der ligger i 

skadebegrebet. Fortolkningen af dette, må foretages af de almindeligt anerkendte juridiske 

fortolkningsregler. Produktansvar kan kun gøres gældende, hvis der er sket en 

produktskade, hvilket vil sige at et produkt skal have forvoldt en skade, som har medført et 

økonomisk tab. Er der ikke lidt et tab, er der ingen erstatning. I p-pille dommen89 og 

slankemiddel dommen90, bliver henholdsvis blodpropper og hjerteklapsygdom behandlet 

som skader, der har medført et økonomisk tab for skadelidte.  

                                                             
85 LBKG 2007-03-20 nr. 261 Bekendtgørelse af Lov om produktansvar 
86 Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2005, 22) 
87 Pedersen, Jan Timmermann: Produktansvarsloven – Objektivt Ansvar og Begrebet Defekt side 8 
88 Ulfbeck, Vibe (2010, 192)  
89

 U.1989.135.H 
90

 U.2012.H 
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Hvis et nanoprodukt medfører en sygdom hos en forbruger og denne lider et økonomisk 

tab heraf, må det antages, at dette vil betragtes som en produktskade i 

produktansvarslovens forstand.  

3.4.1.5 Ansvarsgrundlaget 

I den foreløbige gennemgang, er der grundlag for at konstatere at et nanobaseret produkt 

er et produkt, der falder indenfor produktansvarslovens produktbegreb. Der vil kunne 

konstateres at produktet er defekt, hvis det indebærer en risiko som forbrugerne hverken 

kan forventes at kende eller håndtere og at en sygdom som kræft eller kredsløbssygdom, 

vil kunne betragtes som en skade i lovens forstand.  

Næste skridt er dermed, at se på ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng. 

Produktansvarsloven § 6, stk. 1 pålægger som nævnt en producent, at erstatte skade, der er 

forårsaget af en defekt ved et produkt, som er produceret eller leveret af denne. I dette 

ligger der et objektivt ansvar, som påhviler producenten. Det objektive ansvar er det 

strengeste ansvarsgrundlag, man kan blive pålagt. Der skal ikke bevises nogen skyld og det 

er ikke muligt for producenten, at slippe uden om ansvar med en begrundelse om, at 

defekten ved produktet ikke skyldes fejl fra hans side. Det er dog stadig op til skadelidte, at 

føre bevis for skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem skaden og defekten, jf. 

produktansvarsloven § 6, stk. 2. Dette er i overensstemmelse med sædvanlige 

erstatningsretlige principper. Adækvans nævnes ikke og man slutter derfor 

modsætningsvis, at adækvans ikke kræves. En logik bag dette må være, at det i de fleste 

tilfælde vil være ganske upåregneligt, hvilke skader der kunne tænkes at indtræffe, på 

grund af en defekt ved et produkt. 

Nogle forbrugerrepræsentanter har den opfattelse, at forbrugerne handikappes på en 

uretfærdig måde af den byrde det er, at skulle føre bevis for skaden og/eller 

årsagsforbindelsen som led i produktansvarskrav. Denne opfattelse skyldes hovedsageligt 

de vanskeligheder, man mener der er, på grund af mangel på de nødvendige juridiske og 

andre ressourcer til undersøgelse af kravene eller manglende adgang til væsentlige 

oplysninger. Sådanne problemer opfattes som særligt akutte, i forbindelse med tekniske 

produkter eller påståede skader af kompliceret art91. Tilsvarende kan man sige, at det også 
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giver producenterne et friere spil på disse områder, hvor det kan være svært at 

gennemskue en årsagssammenhæng og det kan skabe grobund for spekulationer i 

udnyttelsen af forbrugernes ringe evne, til at løfte bevisbyrden. 

Som tidligere nævnt, vil eventuelle skader fra nanoteknologiske forbrugerprodukter 

formentlig være kendetegnet ved, at de først viser sig efter længere tid og efter gentagen 

brug. Det er et kompliceret område, som netop vanskeliggør en skadelidt forbrugers 

mulighed for, at føre bevis for skaden. For at få nærmere kendskab til, hvilke krav der 

stilles til årsagssammenhængen, analyseres P-pille dommen. P-pille dommen er særligt 

relevant fordi den beskriver situationen, hvor en del af et produkt er mistænkt for, at have 

forårsaget en skade i form af sygdom hos brugeren og hvor den pådragede skade også kan 

forklares ud fra andre faktorer, end brugen af p-piller. Den er dermed særlig relevant i 

forhold til, hvordan kausalitetsspørgsmålet vurderes i sådanne sager, hvilket er væsentligt i 

vurderingen af, hvorvidt der kan konstateres en sammenhæng mellem produkt og skade 

når der indgår videnskabelig usikkerhed.  

3.4.1.5.1 Analyse af kausalitetskravet via domspraksis – P-pille dommen 

Sag U1989.135 H omhandler seks kvinder, som efter indtag af p-piller, blev ramt af en 

blodprop i hjernen. På trods af, at der fandtes statistisk bevis for, at et middel indeholdt i p-

piller er årsag til blodpropper, kunne der ikke fældes dom over medicinalproducenterne. 

Sagen er indanket til Højesteret fra Østre Landsret. 

En af sagsøgerne, en 44-årig kvinde, fik et få minutter varende anfald med styringsbesvær, 

hvorefter hun blev indlagt på Hjørring sygehus. Den journalførte diagnose blev apoplexia 

cerebri trombotica (p-pille) ulcus duodeni. Endvidere blev anført i journalen – ”efter mulig 

p-pille provokeret cerebral trombose i højre mediaområde 30/5-73, har hun trods god 

restitution af en venstresidig let til middelsvær hemiparese, ikke været i stand til at genoptage 

nogen form for udearbejde og kun med besvær klaret almindelig husførelse.” 

Hovedspørgsmålet i sagen var, om der i erstatningsretligt henseende, er bevis for 

årsagsforbindelse mellem sagsøgerens anvendelse af p-piller og hendes sygdom og 

invaliditet. 
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En læge på området udtalte sig; ”da der ikke er nogen påviselig forskel mellem de 

tromboemboliske sygdomstilfælde, der optræder hos p-pille brugere og dem der optræder hos 

ikke-brugere, kan der kun blive tale om en generel vurdering af sammenhængen, aldrig nogen 

individuel vurdering af sandsynligheden for, om p-pillebrugen skulle være medansvarlig for 

opståelsen af netop dette sygdomstilfælde hos denne person. Karakteren af den formodede 

sammenhæng mellem p-pillebrug og tromboembolisk sygdom, er en statistisk association.” 

Under sagen blev der stillet spørgsmål til Retslægerådet92 og derfra kom der blandt andet 

udtalelser som, ”det er ikke muligt for Retslægerådet på grundlag, af den i dag foreliggende 

viden og de i sagen foreliggende oplysninger, at udtale sig om sagsøgerindens sygdom har 

relation til anvendelse af p-piller, eller andre faktorer, der forelå på tidspunktet for 

sygdommens opståen”. 

Retslægerådet udtaler endvidere ”ved en sammenlagt vurdering af de foreliggende nationale 

og internationale undersøgelser, må det efter Retslægerådet konstateres, at der for visse 

kvinders vedkommende, der tænkes herved specielt på kvinder over 35 år, der er rygere, 

foreligger øget risiko for, at p-piller kan være medvirkende årsag til lidelser i 

kredsløbssystemet og eventuelt død heraf. Det skal dog bemærkes, at disse resultater må 

vurderes under hensyntagen til, at man i dødelighedsstatistikker fra en lang række lande ikke 

har kunnet påvise en sikker stigning i antallet af dødsfald forårsaget af kardiovaskulære 

sygdomme efter p-pillens indførelse.” 

Højesteret lagde vægt på udtalelserne fra Retslægerådet, hvis sammenlagte konklusion 

blev, at sammenhængen mellem brug af p-piller og tromboemboliske sygdomme statistisk 

set er til stede, men ikke definitivt fastslået, hvilket blandt andet skyldtes metodologiske 

problemer i flere af undersøgelserne. Det fandtes ligeledes usikkert, om en statistisk 

sammenhæng generelt er til stede hos brugere af p-piller, eller om den pågældende 

sammenhæng udelukkende findes hos grupper med kendte risikofaktorer. Der fandtes på 

tidspunktet ikke arbejder, der på overbevisende måde kunne dokumentere en direkte 

sammenhæng mellem p-pillebrug og enkeltstående risikofaktor og tromboembolisk 

sygdomstilfælde. 
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Højesteret ender med, at stadfæste Østre Landsrets dom. Medicinalselskaberne og 

Sundhedsstyrelsen, som havde godkendt produktet, blev frifundet. 

Kausalitetskravet kunne ikke anses for værende opfyldt, idet tilstedeværelsen af en 

risikofaktor ikke var ensbetydende med, at denne også var skyld i de lidelser i 

kredsløbssystemet, som de 6 kvinder havde fået. Den risikofaktor som statistisk set var til 

stede i forbindelse med p-pillebrug, var en risikofaktor, som også var til stede i andre 

sammenhænge, f.eks. rygning. Hvis en kvinde er over 35, er ryger og bruger af p-piller, er 

det dermed ikke muligt at fastslå, hvorvidt det er rygningen eller p-pillebrugen, der er 

skyld i en eventuel blodprop. 

Netop årsagssammenhængen er nødvendig for at kunne konstatere, at produktet er defekt. 

Men i det pågældende tilfælde, hvor også andre risikofaktorer er repræsenteret, har det 

ikke været muligt i sagen, at konstatere en direkte årsagssammenhæng, på trods af at 

statistikken taler herfor. 

I sager hvor et lægemiddel er mistænkt for at have forvoldt skade, indhenter domstolen 

som i denne sag, tit udtalelser om årsagssammenhængen fra Retslægerådet, da de har en 

større faglig viden på det specifikke område, end domstolene har. Det er også grunden til, 

at udtalelser fra Retslægerådet tillægges stor bevismæssig værdi. Man kan her stille 

spørgsmål til, om domstol og Retslægeråd taler samme sprog – om der er forskel i en 

domstols erstatningsretlige vurdering af årsagssammenhængen og når Retslægerådet 

bygger deres afgørelse på et lægevidenskabeligt skøn. 

3.4.1.5.1.1 Dommen i relation til nano 

Der er endnu ikke nogle sager omkring skader forårsaget af nanopartikler, men 

nanoteknologien frygtes, at komme til at koste rent sundhedsmæssigt. Især i arbejdsmiljøet 

er der forudset en kritisk situation i fremtiden, men også hvad angår de mange 

forbrugerprodukter med nanopartikler, som kun bliver flere og flere, er der stor 

bekymring. Her opstår spørgsmålet, om kausalitetskravet kan opfyldes. Hvis man slavisk 

følger dommen i p-pille sagen, vil svaret formentlig være nej. Først skal man som skadelidt 

forbruger selv være klar over, at skaden kan komme fra et nanobaseret produkt og det 

bliver ikke lettere, når man skal til at finde det defekte produkt. For hvilket nanoprodukt 

har forårsaget skaden, hvem er producent og kan man udlede en sammenhæng mellem 
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produkt og skade? Disse uklarheder betyder, at produktansvarsloven kan få en svag 

betydning overfor skader forårsaget af et nanoprodukt.  

P-pille dommen er en oplagt dom til sammenligning i kausalitetskravet, da der er tale om 

skader i form af sygdom. Som i p-pille dommen, vil der i en eventuel sag omkring et 

nanoprodukt, også være tale om en situation, hvor der vil foreligge andre risikofaktorer, 

som tobaksrygning, bopæl i et forurenet område, genetisk arvelighed og den kendsgerning, 

at nogle mennesker bare udvikler kræft. 

3.4.1.6 Udviklingsskadebegrebet, en ansvarsfrihedsgrund 

Produktansvarsloven indeholder nogle ansvarsfrihedsgrunde i produktansvarsloven § 7, 

hvor den relevante i denne sammenhæng er udviklingsskadebegrebet i stk. 1, nr. 4. 

Udviklingsskadebegrebet er relevant at komme ind på, når det drejer sig om emner som 

dette, hvor der mangler videnskabelig dokumentation. Efter bestemmelsen i § 7, stk. 1, nr. 

4, er en udviklingsskade defineret som en skade, der skyldes en defekt ved produktet, som 

på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev 

bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage.  

Produktansvarsdirektivet indeholder i artikel 15, stk. 1, litra b, et par valgmuligheder for 

de enkelte medlemsstater. Heriblandt var også spørgsmålet om ansvarsfrihed for 

udviklingsskader. De fleste lande valgte, at have ansvarsfrihed. Kun Luxembourg og 

Finland har udnyttet undtagelsen til, at udelukke denne bestemmelse fra den nationale 

lovgivning til gennemførelse af direktivet. Spanien og Frankrig valgte, at have indsigelsen 

med i begrænset omfang93. 

Udviklingsskader omfatter tilfælde, som er karakteriseret ved, at faren ved produktet kan 

undgås med den nuværende viden, men ikke kunne undgås med den daværende viden. 

Til mere præcis forståelse af begrebet udviklingsskade, er EF-Domstolen kommet med et 

fortolkningsbidrag. I EF-Domstolens dom af 29/5 1997 Kommissionen mod UK94, som 

omhandlede hvorvidt England havde implementeret produktansvarsdirektivet korrekt – 

især med hensyn til art. 7, litra e) om udviklingsskader. Netop om udviklingsskader, 
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uddyber Kommissionen i præmis 17, sin opfattelse af kriteriet i direktivets artikel 7, litra 

e), som værende objektivt, hvilket vil sige, at det er baseret på den viden som foreligger, og 

ikke tillægger det nogen betydning, om producenten af det pågældende produkt – eller 

producenten af et tilsvarende produkt – var i stand til at opdage defekten.  

Ligeledes siges det i forarbejderne95 til produktansvarsloven § 7, stk. 1, at bestemmelsen 

angår de udviklingsskader, hvor ingen kunne konstatere den skadevoldende defekt, fordi 

produktet, ifølge den tekniske og videnskabelige udvikling på det tidspunkt, da han bragte 

det i omsætning, måtte betragtes som fejlfrit. 

Netop omkring udviklingsskadebegrebet, har det været bredt diskuteret, om det ville gavne 

forbrugeren, hvis udviklingsskader blev inddraget under produktansvarets objektive 

ansvar. Til det kan siges, at udviklingsskadebegrebet for det første, ikke anvendes særlig 

ofte i dansk ret96 og for det andet, kan man spørge, om det overhovedet vil gavne 

forbrugeren set i lyset af, at der stadig er de samme krav til den skadelidtes bevisførelse 

omkring defekt og årsagssammenhæng, som ofte er svær at løfte i de sager, der kan falde 

ud som udviklingsskade. 

Hvis et nanoprodukt forvolder personskade og det er muligt for den skadelidte forbruger, 

at føre bevis for defekten, skaden og årsagssammenhængen mellem disse, kan en 

producent enten blive objektivt ansvarlig eller blive ansvarsfri under 

udviklingsskadebegrebet. Hvorvidt udviklingsskadebegrebet bliver aktuelt, afhænger af 

hvilken viden på hvilket tidspunkt, producenten holdes ansvarlig for. Hvis den 

videnskabelige viden på tidspunktet, hvor produktet bringes i omsætning, ikke kan 

forudsige noget konkret om produktets eventuelle farlige egenskaber, må loven i denne 

sammenhæng tolkes som værende overholdt og at en eventuelt bevist personskade, vil 

blive kategoriseret som en udviklingsskade, hvor producenten er fri for ansvar. Den mest 

avancerede teknologiske viden i form af testmetoder og risikovurderinger, kan på 

nuværende tidspunkt ikke vurdere nanomaterialer som hverken skadelige eller uskadelige. 

Det hele bunder i forsøg på laboratoriedyr og hvorvidt man på baggrund af disse forsøg kan 

sige, at hvis en producent har anvendt et nanomateriale som har forvoldt skade på et 
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laboratoriedyr, i sine produkter, har han handlet uagtsomt. Ansvarsgrundlaget i 

produktansvarsloven § 7, stk.1, nr. 4 er præsumptionsansvar, også kaldet culpa med 

omvendt bevisbyrde. Deri ligger, at producenten skal bevise, at han er uden skyld for at 

undgå erstatningsansvar. Spørgsmålet er om han kan bevise sin uskyld, når der på 

produktionstidspunktet har været tilgængelige undersøgelser omkring skader på 

laboratoriedyr. Laboratoriedyr som mus og rotter, der i mange år har været anvendt i 

andre sammenhænge, til at forudsige effekter på mennesker.  

3.4.1.6.1 Slankemiddel dommen 

Slankemiddel dommen er relevant i sammenhængen, da den vedrører et middel indeholdt i 

et produkt, som er mistænkt for at kunne forårsage sygdom og den kommer ind på både 

udviklingsskadebegrebet og kausalitetsspørgsmålet under videnskabelig usikkerhed.  

I Højesterets dom af 24. november 201197, fik en bruger af slankemidlet Isomeride 

konstateret hjerteklapfejl, som hun efterfølgende blev opereret for tilbage i 1993. I 1997 

kom en videnskabelig artikel frem, som mistænkte produktet for, at kunne forårsage 

hjerteklapfejl. Kvinden krævede erstatning overfor mellemhandleren i Danmark, som hun 

anså for produktansvarlig. Kvinden havde indtaget omkring 120 kapsler af produktet 

Isomeride, som indeholdt dexfenfluramine, der på baggrund af den videnskabelige artikel i 

1997, blev mistænkt for at kunne medføre hjerteklapsygdomme. Producenten af Isomeride, 

Servier, valgte selv at trække produktet tilbage i 1997. 

Til brug for sagen, er Retslægerådet blevet bedt om, at besvare en række spørgsmål, 

heriblandt, hvorvidt det kunne bekræftes, at der før offentliggørelsen af artiklen i 1997, 

ikke var nogen mistanke om risiko for hjerteklapfejl i forbindelse med indtagelsen af 

dexfenfluramine, som var det skadelige stof i slankemidlet. Retslægerådet svarede 

bekræftende. På baggrund af dette, fastlagde Højesteret, at der var tale om en 

udviklingsskade og at mellemhandleren hverken var ansvarlig efter den praksis om 

udviklingsskader, der var gældende før produktansvarsloven eller efter 

produktansvarsloven § 7, stk. 1, nr. 4.  

Til slut nævnes det dog, at der kunne være flere mulige årsager til den opståede 

hjerteklaplidelse. Her er et stof i et produkt, med rimelig videnskabelig sikkerhed, blevet 
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anset for at være skyld i en forbrugers hjerteklapsygdom. Endda flere år efter hun er 

stoppet med at indtage produktet. Dommen viser, at det kan lade sig gøre med en vis 

sikkerhed, at fastlægge en årsagssammenhæng mellem et stof indeholdt i et produkt og en 

opstået sygdom, men da hverken producent eller mellemhandler kunne kende til risikoen 

før 1997, var der tale om en udviklingsskade. For at kunne bruge udviklingsskadebegrebet, 

kræves også, at det er muligt at fastlægge en årsagssammenhæng mellem produkt og 

skade. Til forskel fra afgørelsen i p-pille dommen98, har det været muligt, at fastlægge en 

tilstrækkelig sammenhæng, til at kunne anvende udviklingsskadebegrebet, dog stadig med 

en kommentar om, at andre faktorer kan have haft betydning.  

3.4.1.6.1.1 Dommen i relation til nano 

Hvis man ser denne dom i relation til nano, kan man argumentere for, at producenter af 

produkter med nanomaterialer ikke er fuldstændig uvidende om, at der kan være en risiko 

ved at anvende nanomaterialer. I slankemiddel dommen blev det fastslået, at producenten 

var helt uvidende omkring risikoen i det pågældende stof, som var indeholdt i 

slankemidlet. Mistanken opstod først flere år efter produktet kom på markedet.  

Omkring de nanoteknologiske produkter kan der, hvis der om nogle år fremkommer sager 

om skader fra disse, stilles spørgsmål til, om man ikke ville kunne have forhindret 

situationen med den daværende viden. I betragtning af de resultater og videnskabelige 

artikler der allerede foreligger, vil det være svært for en producent at bevise uskyld og 

dermed blive ansvarsfri. Hertil bliver Kommissionens uddybning omkring 

udviklingsskadebegrebet i præmis 17 i c-300/95 igen relevant, hvor vægten ligger på den 

viden som foreligger og ikke tillægger det værdi om producenten var i stand til at opdage 

defekten. 

For at komme ind i diskussionen om, hvorvidt der tale om en udviklingsskade, skal der 

kunne fastlægges en årsagssammenhæng. Det er set her i slankemiddel dommen, at der 

kan statueres en årsagssammenhæng, når der indgår usikkerhed og andre faktorer, men 

det er også set at det ikke er muligt, i p-pille dommen ovenfor.  

I slankemiddel dommen udtaler Retslægerådet, at begrebet ”videnskabelig begrundet 

mistanke”, ikke er et veldefineret begreb, men kan dække over en række forskellige typer 
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af videnskabelige argumenter, som for eksempel epidemiologiske sammenhænge eller 

argumenter, der bygger på fysiologiske/patofysiologiske forhold. Sidstnævnte kan muligvis 

også dække over forhold hos laboratoriedyr, men det står ikke klart. 

Sammenlagt vurderes det, at situationen omkring nanobaserede produkter ikke vil blive en 

oplagt udviklingsskadesag, ordlyden af udviklingskadebegrebet samt resultatet af 

slankemiddel dommen, taget i betragtning. 

3.4.1.7 Bemærkninger til p-pille dommen og slankemiddel dommen 

Det er værd at bemærke, at de to domme er afsagt under hver deres regelsæt. P-pille 

dommen er afsagt med udgangspunkt i det retspraksisudviklede ansvar og slankemiddel 

dommen er afsagt med udgangspunkt i produktansvarsloven. Den overvejende forskel 

mellem disse to parallelle regelsæt er, at det retspraksisudviklede ansvar bygger på en 

culpavurdering, hvor produktansvarsloven bygger på objektivt ansvar. 

Under culpaansvar vil en skadevolder ifalde ansvar, hvis det kan fastlægges, at han har 

udvist culpa. Under det retspraksisudviklede ansvar, har der været en tendens til 

skærpelse af ansvaret, og en større interesse i den udviste adfærds farlighed og skadeevne, 

end for hvad skadevolderen indså om farligheden, skadeevnen og afværgemulighederne99. 

I sagen U.1986.205 V synes ansvaret objektiveret. Dommen omhandlede en gæst på et 

hotel, som havde fået en tandskade da han spiste rugbrød med sten i, som hotellet havde 

fremstillet. Vestre Landsret udtalte at, selvom det ikke kan lægges sagsøgte til last, at han 

ikke har foretaget en nærmere undersøgelse af fuldkornskernerne, inden han blandede dem i 

dejen, findes han dog ved som restauratør, selv at bage og levere det omhandlede brød, at 

måtte være erstatningsansvarlig overfor sagsøgeren for den opståede tandskade, hvortil 

bemærkes, at det må antages, at risikoen for, at der er sten i fuldkornsbrød, ikke påhviler 

sagsøgeren som forbruger. 

Der stilles samme krav til årsagssammenhæng under de to regelsæt og det vurderes 

dermed, at det ikke har nogen afgørende betydning, at dommene er afsagt i henholdsvis det 

retspraksisudviklede ansvar og produktansvarsloven.   
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3.4.1.8 Sammenfatning på privatretlig del 

Gennemgangen af den civilretlige del har vist, at hvis en forbruger har pådraget sig en 

skade eller sygdom som følge af brugen af et bestemt nanoprodukt, kan den skadelidte 

forbruger have vanskeligheder i forbindelse med, at bevise en årsagssammenhæng mellem 

produkt og skade, som er krævet jf. produktansvarsloven § 6, stk. 2. P-pille dommen taler 

imod og slankemiddel dommen taler for, eftersom det har været muligt at dømme 

udviklingsskade.  

Beviskravet virker forholdsvis strengt i sager af denne karakter, hvor der spiller andre 

faktorer ind som mulige årsager. Potentielle ”nanosygdomme” som eksempelvis kræft og 

hjertekarsygdomme, kan også begrundes i folks generelle livsstil. Der er selvfølgelig et 

hensyn at tage til erhvervslivet, som vil kunne skræmmes fra at innovere under et for 

strengt produktansvar. Ligeledes er man ikke interesseret i useriøse krav, som kunne 

rejses under et lempeligere beviskrav. På den anden side, er det heller ikke 

hensigtsmæssigt at have et beviskrav, der er blindt overfor sager af denne karakter. 

Slankemiddel dommen viser, at dette ikke helt er tilfældet, men det er værd at bemærke, at 

sagen drejer sig om et konkret stof i et produkt, som har vist sig at have potentiale til at 

give hjerteklapsygdomme. Da dexfenfluramine blev sat i sammenhæng med 

hjerteklapsygdomme, blev slankemidlet Isomeride trukket tilbage med det samme og en 

forbruger af Isomeride, som nu lider af en hjerteklapsygdom lægger sag an, da hun har en 

god formodning for hvorhen hun skal rette kravet. Helt så let vil det formentlig ikke være, 

hvis et nanomateriale i et produkt har forårsaget en sygdom, da man som forbruger i 

mange tilfælde ikke oplyses omkring indholdet af nanomaterialer, hvilket gør det svært at 

vurdere, hvilket produkt og hvilken producent, der er skyld i sygdommen.  

Udviklingsskadebegrebet er med i overvejelserne, men er ikke fuldstændig oplagt da der 

allerede nu foreligger forskningsresultater om risikoen ved at anvende nanomaterialer i 

forbrugerprodukter.  

For at sammenholde gennemgangen med afhandlingens problem, vurderes det, at den 

privatretlige del i form af produktansvarsloven, har et begrænset potentiale for at kunne 

ramme en producent af et nanoprodukt med erstatningskrav. Det er hovedsageligt 

beviskravet, der begrænser produktansvarets effektivitet i disse sager og hvis dette ikke 
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kan opfyldes, kan der ikke komme erstatning på tale. Produktansvaret vurderes derfor ikke 

at have betydelig effekt, når man ser på de præventive aspekter. Det er i særdeleshed et 

problem, at producenter ikke kan holdes ansvarlig, for de skader deres produkter 

forvolder. Produktansvarsloven er tænkt som et skridt på vejen mod mere sikre produkter, 

men når der opstår alvorlige situationer, som følge af overdreven brug af utestet kemi, der 

kan falde igennem produktansvarslovens net, skaber det ikke den nødvendige præventive 

effekt og loven mister sin overordnede værdi indenfor de pågældende produktgrupper, 

som kun bliver større i fremtiden. 

3.5 Juridisk delkonklusion 

Efter gennemgangen af den offentligretlige og den privatretlige del, tegnes der et billede af 

to regelsæt, som supplerer hinanden, men under visse forudsætninger. 

Produktsikkerheden synes at være omfattende og have til hensigt, at sigte bredt for at 

opfylde kravet om sikre produkter på markedet, da den dækker forhold omkring produktet 

inden det kommer på markedet og stiller endvidere krav til producenten efter produktet er 

markedsført. Det kræves af producenten, at han kun sender sikre produkter på markedet 

og pålægger ham endvidere, at kontrollere de produkter, som allerede er på markedet. 

Produktsikkerhedsloven er med sine før-markedskrav og efterkontrol, udformet på en 

måde, så den er klar til at omfatte mange situationer. Den overordnede kontrol er dog lagt 

ud til producenterne selv og et system der hovedsageligt går på forbud, påbud og advarsler, 

betragtes måske ikke som afskrækkende sanktioner. Det er et problem i forbindelse med 

de nanoteknologiske produkter, at lovgivningen er for overordnet og går på helt generel 

produktsikkerhed. Produktsikkerhedsloven forsøger at efterkomme dette problem gennem 

§ 6, som vurderer sikkerheden af et produkt ud fra overholdelsen af en standard på 

området, men når det kommer til nanomaterialer i forbrugerprodukter, findes der endnu 

ingen standarder. Dette kan skabe forvirring hos den producent, der gerne vil overholde 

lovgivningen, men det kan også skabe spekulationer hos de producenter, der ønsker at 

udnytte ny teknologi fuldt ud, uden at skæve til bekymringerne omkring anvendelsen.  

Når nanobaserede produkter som allerede er på markedet, ikke uden videre kan betragtes 

som sikre produkter, men alligevel er tilgængelig for forbrugerne, skyldes det en blanding 

af, at lovgivningen er generel, at der ikke er fuldkommen information omkring risici og at 

den information der foreligger, ikke anerkendes fuldt ud af myndighederne.  
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De civilretlige regler om produktansvar, har til hensigt at kompensere den der har 

pådraget sig en skade, som følge af et defekt produkt. Der er pålagt producenten et 

objektivt ansvar for de skader, hans produkt måtte forvolde. Det objektive ansvar, som er 

det strengeste ansvar i dansk ret, er betinget af, at skadelidte kan føre bevis for skade, 

defekt og årsagssammenhængen mellem skaden og defekten. Det objektive ansvar bliver 

dermed først relevant, når skadelidte har ført tilstrækkeligt bevis. I sager som disse, vil en 

skadelidt forbruger vanskeligt kunne kompenseres for en skade fra et nanobaseret 

produkt, hvor sammenhængen mellem skade og produkt, vil være begrundet i en vis 

statistisk sandsynlighed. Som set i p-pille dommen var det ikke et tilstrækkeligt grundlag.  

Reglen i produktansvarsloven § 6, stk. 2 har til formål, at bremse falske krav og forhindre 

amerikanske tilstande, hvor producenter frygter produktansvar mere end noget andet. 

Årsagssammenhæng er et almindeligt krav i dansk ret og det er ikke kun i produktansvaret. 

Det er et logisk og nødvendigt krav. Men på den anden side, opstår der også det problem, at 

en forbruger som har pådraget sig en skade, som følge af at have brugt et nanoprodukt, vil 

have særdeles vanskeligt ved at få adgang til de nødvendige oplysninger og ikke har 

ressourcerne til at undersøge det til bunds. Kravet til årsagssammenhæng virker for 

strengt, hvis producenter indenfor særligt risikobetonede aktiviteter ikke kan holdes 

ansvarlige for de skader, deres produkter forårsager. Og det at forbrugeren har ringe 

chancer for at trænge igennem med sit krav, kan skabe afledte effekter i form af 

producenter der agerer for uansvarligt. Tiden har ændret sig, produkterne har ændret sig, 

men loven har ikke ændret sig. 

Sammenfattende kan man sige om den juridiske del af denne afhandling, at den tegner et 

billede af lovgivningen omkring sikkerhed og ansvar for forbrugerprodukter, både fra 

offentligretlig og privatretlig side, som mangler tilstrækkelig præventiv effekt, når det 

drejer sig om nanoteknologiske forbrugerprodukter.  

Den juridiske del har haft det formål, at beskrive den gældende lovgivning omkring 

forbrugerprodukters sikkerhed og producenternes ansvar med fokus på nanoteknologiske 

forbrugerprodukter. Den samlede juridiske konklusion er, at lovgivningen fra 

offentligretlig og privatretlig side, ikke skaber tilstrækkelig sikkerhed omkring disse 

produkter.  
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Kapitel 4 Økonomisk del 

4.1 Indledning 

Formålet med produktsikkerhedsloven og produktansvarsloven, er ikke at garantere sikre 

produkter. Det kan ikke lade sig gøre. Man vil aldrig kunne eliminere risiko fuldstændig. 

Men det er dog stadig hensigten, at produkter kun skal være behæftet med en acceptabel 

risiko og at man som forbruger, skal kunne føle sig tryg og oplyst omkring de varer, der er 

på markedet. Som forskningen ligger lige nu, ved man ikke tilstrækkeligt om risikoen ved, 

at anvende nanomaterialer i forbrugerprodukter, men man ved at den formentlig er der og 

muligvis er meget stor. Med nanoteknologiske produkter, har de gældende regler på 

området fået en opgave, der er svær at løfte og man ender i en situation, som ikke er 

optimal for hverken producenter, forbrugere eller samfundet i sin helhed.  

I økonomisk teori siger man, at retsregler skaber incitamenter. Offentligretlig regulering 

har til hensigt, at skabe incitamenter hos producenten på en måde, så skader ikke opstår. 

Det helt væsentlige krav fra den offentlige ret i denne sammenhæng, er 

produktsikkerhedslovens § 5, som bestemmer at en producent kun må bringe sikre 

produkter i omsætning. Med forbud, påbud og bødestraf er ønsket, at producenterne vil 

agere agtsomt og producere sikkert, i frygt for at møde sanktioner. 

I produktansvarsloven ligger også incitamentskabende effekter. Produktansvaret virker ex 

post når skaden er sket, men formålet er også at skabe incitamenter ex ante, så en 

producent som beskæftiger sig med et risikofyldt område, vil tage forholdsregler og udvise 

agtpågivenhed. Incitamentet til at producere sikkert, opstår ved at producenten skal svare 

erstatning til en forbruger, hvis produktet forvolder skade. Ansvaret er objektivt, men med 

undtagelser. Hvis en producent af et skadeligt produkt ikke kan holdes ansvarlig, bliver 

incitamentet til at udvise agtpågivenhed for lille og risikoen væltes over på forbrugeren og 

samfundet. Det er ikke samfundsmæssigt optimalt, at produkter med et potentielt 

sundhedsskadeligt indhold, har adgang til markedet som de har nu. Det kan på sigt skabe 

store sundhedsmæssige omkostninger. På den anden side, er det heller ikke 

samfundsmæssigt optimalt, at en ny teknologi der rummer store fordele, eventuelt 

forbydes. Naturvidenskaben vil en dag kunne svare på de mange spørgsmål omkring 
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nanoteknologien, men indtil da mangler der en løsning, som skaber en bedre synergi end 

den nuværende. 

Formålet med den økonomiske del er, at undersøge om den offentlige regulering og den 

private ret, skaber eller kan skabe incitamenter til at udvise agtpågivenhed og om de har 

potentiale til at fungere, som midler til at styre risiko. Den juridiske analyse konkluderede, 

at den private ret i form af produktansvaret vil have svært ved at kompensere en skadelidt 

forbruger i sager af denne art. Den økonomiske analyse vil vurdere, hvad det har af 

betydning for producenternes incitament til at udvise agtpågivenhed. 

Den juridiske analyse konkluderede endvidere, at den offentlige regulering på området er 

for svag og upræcis. Derfor vil der i den økonomiske analyse, fokuseres mere på de tiltag 

der er foreslået til forbedring af den offentlige ret og hvad det har af betydning for 

producenternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed, hvis der fastsættes et 

gennemsnitligt niveau for anvendelsen af nanomaterialer.  

Til sidst vil det blive vurderet om der er grundlag for et alternativ til gældende ret, som den 

er udformet nu og derfor vil den økonomiske analyse være af både positiv art – en analyse 

af hvordan tingene er og af normativ art – en vurdering af, hvordan tingene bør være. 

Overordnet set beskæftiger den økonomiske del sig med retsreglernes incitamentskabende 

effekter, da de er afgørende for, om reglerne fungerer efter hensigten.  

4.2 Offentlig ret og privat ret – to reguleringstraditioner, ét mål. 

Fra økonomisk side har det været bredt diskuteret, hvordan man skal regulere på 

forskellige retsområder – om det skal være via offentligretlig regulering eller via 

privatretlige erstatningsregler. Til tider er svaret oplagt; f.eks. hvis man fælder et træ i sin 

have, som vælter ned i naboens tag, vil det mest hensigtsmæssige være, at lade 

erstatningsretten træde til, i stedet for at have offentlige regler om, hvordan man korrekt 

fælder et træ. Omvendt er det indenfor andre områder, som ikke beror så meget på 

tilfældigheder, mere hensigtsmæssigt at have et offentligretligt dikteret regelsæt – f.eks. 

indenfor miljøretten, hvor erstatningsretten mister noget af sin værdi, da det er svært at 

observere præcis hvad der er foregået, i forbindelse med eventuelle skader. 
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Et område som nanoteknologien er et problem, som man i første omgang vil opfatte som 

offentligretligt, hvor man bør have nogle overordnede retningslinjer for anvendelsen af 

nanomaterialerne suppleret med myndighedstilsyn. Rent videnskabeligt, er det et meget 

bredt område med grene ind i mange forskellige fagretninger og selvom man på et 

tidspunkt vil komme problematikken omkring risikoen ved nanomaterialer nærmere, vil 

det stadig være et komplekst område at forstå og lovgive indenfor. Det ændrer dog ikke på 

nødvendigheden i, at have offentligretlige regler på området. Der er stadig nødt til, at være 

retningslinjer omkring produktsikkerheden for nanoteknologiske produkter – og også 

bedre retningslinjer end dem vi kender i dag. Dette er både ud fra hensynet til 

producenterne og forbrugerne.  

Hvis man ser på produktsikkerhedsloven fra den offentlige ret og på produktansvarsloven 

fra den private ret, har de overordnet set det samme formål, nemlig at skabe et fundament 

for sikkerhed omkring forbrugerprodukter. Den juridiske analyse konkluderer, at der 

omkring usikkerhederne ved nanoteknologiske forbrugerprodukter, er problemer med at 

nå dette mål. Nanoteknologien dækkes ikke optimalt af den offentligretlige lovgivning, da 

den ikke er konkret nok og med de strenge krav til kausaliteten, dækker den privatretlige 

lovgivning i form af produktansvaret, heller ikke optimalt. Når produktsikkerhedsloven og 

produktansvarsloven overordnet set har samme hensigter, skal det nævnes, at tilgangen til 

at nå målet om sikre produkter, dog er forskellig. Den offentlige ret tager udgangspunkt i, 

at forbrugere lider overlast, hvis der kommer farlige produkter på markedet og søger, at 

angribe problemet ved kilden100. Den offentlige ret baserer sig på kontrol og 

grænseværdier og har som udgangspunkt, en forebyggende effekt. Privatrettens tilgang er 

anderledes og søger, i mangel af indgået aftale, at fordele byrderne fra skader når disse er 

opstået. Privatretten har på denne måde både en forebyggende og kompenserende effekt – 

vel at mærke når den fungerer. 

Hvis man sammenligner tænkemåden i privatretten og den offentlige ret, er der en 

iøjefaldende forskel; forvaltningen vil skabe et gennemsnitsniveau, mens privatretten vil 

kompensere for skade i det enkelte tilfælde. På dette grundlag må det konstateres, at de 

privatretlige og de offentligretlige virkemidler i nogen grad bygger på ulige opfattelser af 

hvad problemet egentlig består i. Med dette menes ikke, at selve rationaliteten er ulig i de 
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to dele af retssystemet, men bare at det som er rationelt, må vurderes på baggrund af, at de 

ulige regler kan være respons på ulige måder, at forstå hvilket regelbehov som 

foreligger101. 

Når området formentlig vil forblive usikkert endnu et godt stykke ud i fremtiden, er det en 

nærliggende tanke, om den offentligretlige og den privatretlige lovgivning kan supplere 

hinanden bedre, omkring en større sikkerhed i forbindelse nanomaterialer i vores 

forbrugerprodukter. Formålet med lovgivningen om produktsikkerhed og ansvar, bliver 

udvandet når det kommer til nanobaserede produkter, hvilket lægger op til en diskussion 

af lovgivningens incitamentskabende effekter. 

4.3 Lovgivningens incitamentskabende effekter 

Der er begyndt at komme mere fokus på økonomiske incitamenter, i forbindelse med 

udviklingen af lovgivning og der er forskellige måder, at skabe incitamenter på. 

Eksempelvis er man, indenfor regulering omkring miljø og forurening, begyndt at udvikle 

regler, der i større omfang er incitamentskabende bagudrettet. Det kan være at pålægge en 

skat, for udledning af en vis mængde af en bestemt negativ aktivitet, eksempelvis 

spildevand. Det skaber incitamenter ex ante hos forureneren, til at udlede mindst muligt 

spildevand og finde bedre og mere økonomiske metoder, til at mindske mængden af 

spildevand. Fra offentligretlig side betyder de bedre incitamentskabende effekter, at man 

bruger færre omkostninger i forbindelse med kontrol og håndhævelse af lovgivningen, da 

det er i virksomhedernes egen interesse, at overholde denne og på den måde spare 

omkostninger. 

Ligeledes kan man sige omkring privatretlige erstatningsregler, at frygten for straf har en 

præventiv effekt. Hvis man agerer som producent indenfor et givent område og man ved, at 

der gælder produktansvarsregler, som udløser en økonomisk sanktion i form af erstatning, 

hvis ens produkt på en eller anden måde kan kategoriseres som defekt og forvolder skade, 

vil det som hovedregel skabe optimal agtpågivenhed hos en producent. Erstatningen er et 

middel ex post når skaden er sket, men visheden om, at man som producent er ansvarlig 

for produktskader, skaber incitamenter ex ante. Med ”hovedregel” menes, at der også skal 

tages hensyn til forhold, som den straf man bliver mødt med ved overtrædelse og hvorvidt 
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det kan opdages, at det er den pågældende producents produkt, der er skyld i skaden. Hvis 

det ikke er muligt at se en lighed mellem produkt og skade, skaber det ikke tilstrækkelige 

incitamenter hos producenten til at udvise agtpågivenhed, da han dermed ikke forventer at 

blive holdt ansvarlig.  

Ved at forsøge at indbygge incitamentskabende effekter i lovgivningen, kan man sikre en 

bedre målopfyldelse, samt mindske omkostningerne til administration og håndhævelse. 

Det er ikke altid der er opmærksomhed på disse bagudrettede økonomiske incitamenter, 

når man skriver lovgivning, men det bør være aspekter, som spiller en større rolle 

fremover. Omkring emnet nanoteknologi, drejer det sig om at skabe incitamenter til 

sikkerhed og påpasselighed, på et område med usikkerhed og risiko – og usikkerhed 

omkring risiko. 

Primært fokus i det følgende, vil ligge på de overvejelser en producent af et potentielt 

sundhedsskadeligt produkt vil gøre sig, givet det ansvar han er underlagt. 

4.4 Privatretten som incitamentskaber 

I det følgende anvendes Steven Shavell’s artikel – ”A Model of the Optimal Use of Liability 

and Safety Regulation”. Shavell har udviklet en model over forekomsten af skader, som et 

redskab til at vurdere den offentlige og private rets forudsætninger, for at virke som midler 

til at styre risiko. Den belyser, hvordan det kan blive samfundsmæssigt optimalt, at 

kombinere de privatretlige ansvarsregler og den offentligretlige regulering i tilfælde af, at 

disse alene ikke kan skabe et samfundsmæssigt optimalt niveau af agtpågivenhed. 

Erstatning ses i retsøkonomien som et instrument til at reducere ulykker og skader. Det er 

en måde at styre incitamenter på og den basale tanke bag, er at hvis man påfører nogen en 

skade, må man kompensere for det. Ved at allokere omkostningerne ved ulykker, skaber 

erstatningsansvar incitamenter til at udvise agtpågivenhed. I teorien vil det sige, at hvis 

man deltager i en risikobetonet aktivitet, vil man medtage alle potentielle skader i sin 

vurdering om, hvordan man skal udføre denne aktivitet102. 

Med produktansvarsloven blev der indført objektivt ansvar for produktskader. Fordelen 

ved at holde producenter objektivt ansvarlige, hvis deres produkt har forårsaget en skade 
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er, at det skaber optimale incitamenter til at tage forholdsregler der mindsker risiko, samt 

at være påpasselige med risikobetonede aktiviteter. Det objektive ansvar som 

produktansvarsloven pålægger en producent for skader forvoldt af hans produkt, er 

incitamentskabende på den måde, at producenten vil gøre hvad han kan for at undgå 

skader, da han ved at han kommer til at betale for dem. Dette naturligvis under 

forudsætning af, at det er mindre omkostningskrævende at overholde lovgivningen, end at 

skulle svare erstatning. 

I Shavell’s model opstilles der et socialt velfærdskriterie103, som indeholder følgende 

variable; 

x = niveau af agtpågivenhed 

p(x) = sandsynlighed for at der opstår en skade 

h = skadens omfang 

Velfærdskriteriet, hvis simple elementer er omkostningerne ved skade og omkostningerne 

ved at forebygge skade, ser således ud; 

x + p(x)h 

Velfærdskriteriet er det optimum, der minimerer de totale skadesomkostninger ud fra et 

givent x. Dette socialt optimale niveau af agtpågivenhed, vil reflektere både 

omkostningerne ved at udvise agtpågivenhed samt den reducering i risiko for skade, som 

det medfører104. En minimering af de samlede forventede omkostninger, fører til et kaldor 

hicks optimalt niveau.                                                                                                                                                      

Det antages, at en producent af nanobaserede forbrugerprodukter, kan tage 

foranstaltninger for at reducere en given risiko. Hvad disse foranstaltninger end kan være, 

betegnes de under ét som agtpågivenhed og benævnes med x.  

P(x) angiver, hvordan sandsynligheden for at skaden indtræder, afhænger af producentens 

agtsomhedsniveau.  
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h angiver den skadesomkostning, der opstår når en skade indtræffer.  

Det antages at samfundet og producenter er risikoneutrale og det samfundsmæssigt 

optimale mål med velfærdskriteriet er, at minimere summen af omkostninger til 

agtpågivenhed og skade, dvs. samfundets samlede ulykkesomkostninger. På denne måde 

minimerer producenten samtidig sine egne omkostninger, da samfundets omkostninger 

bliver hans egne under objektivt ansvar, hvor der ikke spiller andre faktorer ind, som 

eksempelvis for få aktiver og problemer med kausaliteten, som Shavell nævner. Det 

objektive ansvar får en præventiv virkning, ved at man medtager andres omkostninger i sin 

vurdering. Ved at minimere disse omkostninger, bliver samfundets og producentens 

nettoudbytte af aktiviteten størst mulig. På den måde virker erstatningsansvaret som 

udgangspunkt optimalt, da der sker fuld internalisering af alle omkostninger. 

Ulykkesomkostningerne afhænger af producentens agtsomhed, fordi 

agtsomhedsomkostningerne og skadesomkostningerne varierer med hvilket 

agtsomhedsniveau producenten vælger. Effektiv ressourcebrug vil sige, at en producent af 

nanobaserede produkter, vælger det agtsomhedsniveau x*(h), som gør de totale 

samfundsmæssige omkostninger mindst mulig105. En producents optimale valg af 

agtpågivenhed er dermed x=x*(h). Dette kan vises i et konkret eksempel med 

udgangspunkt i Shavell’s model, ved at tage følgende antagelser; 

Eksempel 

x er niveauet af agtpågivenhed og er et tal mellem 0 og 1. Hvis niveauet er x, er 

sandsynligheden for at der sker en skade 1 - x. Der er to virksomheder på markedet, hvor 

den ene forårsager skade for 100 og den anden forårsager skade for 200. Det koster begge 

virksomheder 400x² at udvise agtpågivenhed. Endvidere antages det, at der gælder 

objektivt ansvar og at der ikke er problemer med kausaliteten eller for få aktiver, samt at 

der anlægges sag hver gang der opstår en skade og at retten har kendskab til skaden samt 

dens omfang.  
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De samlede samfundsmæssige omkostninger for en virksomhed, som forårsager skader for 

100, bliver; 

400x² + (1 – x)100 

Ved at minimere og sætte lig 0, bliver førsteordensbetingelsen for virksomheden 

800x – 100 = 0  

Hvilket giver et optimalt niveau for virksomheden på x = 1/8 

Under objektivt ansvar, hvor ingen andre faktorer spiller ind, vil virksomheden yde sit 

optimale niveau af agtpågivenhed, som her er 1/8. Dette vil blive anvendt senere i 

analysen. Virksomheden kaldes Virksomhed 1 og dens optimale niveau for x₁* =1/8 

De samlede samfundsmæssige omkostninger for en virksomhed, som forårsager skader for 

100, bliver; 

400x² + (1 – x)200  

Ved at minimere og sætte lig 0, bliver førsteordensbetingelsen for virksomheden 

800x – 200 = 0 

Hvilket giver et optimalt niveau for virksomheden på x = 1/4 

Virksomheden kaldes virksomhed 2 og dens optimale niveau for x₂*=1/4  

4.4.1 Den private rets problem 

For at en producent skal kunne ifalde det objektive ansvar for en produktskade, kræves 

det, at der kan bevises en årsagssammenhæng mellem skade og produkt. Nærmere præcist 

går kausalitetskravet ud på en antagelse om, at en persons handling er skyld i en skade, når 

skaden ikke ville være opstået, hvis personen ikke havde udført den pågældende handling. 

Hvis der er usikkerhed omkring dette, kan kausalitetskravet som regel ikke opfyldes. 

Et produkt med et indhold af nanopartikler, som har forårsaget en skade, eksempelvis 

kræft efter en årrække, er ikke let at fastlægge en præcis årsagssammenhæng for. Det er 

vanskeligt at vurdere, hvornår skaden er sket og hvem der er ansvarlig for skaden.  
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I et realistisk billede, holder de tidligere anlagte antagelser ikke. Det er mere sandsynligt, at 

der spiller forhold ind, som flytter virksomhedernes agtpågivenhed væk fra deres optimale 

niveau. De forhold Shavell nævner, som kan forstyrre incitamenterne til at udvise optimal 

agtpågivenhed, er størrelsen af virksomhedernes aktiver, hvis disse vel at mærke er mindre 

end den skade de forårsager samt sandsynligheden for, at der anlægges sag. Da det er 

kausalitetsproblemet, der er det første problem man møder, er det sandsynligheden for 

sagsanlæg der vil ligge til grund for analysen. 

4.4.2 Shavell’s proposition 1 

Shavell tilføjer variablen q i modellen, som er et tal mellem 0 og 1. q er den sandsynlighed 

der er for, at en sag anlægges. q bliver aktuel at inddrage i sager, hvor der ikke er en 

åbenlys sammenhæng mellem en skade, som eksempelvis kræft og anvendelsen af et 

bestemt produkt. Det kan også være, at der er en sammenhæng, men at den er svær at 

bevise fordi andre faktorer spiller ind, som set under gennemgangen af p-pille dommen. 

Det mindsker sandsynligheden for, at der anlægges sag. Hvis der anlægges, sag er den svær 

for forbrugeren at vinde.  

Under produktansvaret gælder stadig objektivt ansvar, men nu medtages det forhold, at 

ikke nødvendigvis er muligt for en skadelidt forbruger, at opfylde kausalitetskravet og 

producenten ud fra dette, medtager sandsynligheden for sagsanlæg i sine overvejelser.  

Sætningen106 bliver i denne situation;  

x + q(p(x)h) 

I eksemplet fra forrige afsnit, antages det nu, at producenter af nanoprodukter vurderer, at 

sandsynligheden for at kunne blive gjort ansvarlig for en skade forvoldt af deres produkt, 

ikke er betydelig stor. Producenterne ved, at de har at gøre med stoffer der ikke er 

gennemtestet og at de sundhedsmæssige effekter ikke er klarlagt, hvilket kan betyde at 

forbrugere bliver syge. De ved også at det er deres ansvar, kun at bringe sikre produkter på 

markedet. Men hvis de vurderer, at risikoen for at de skal betale erstatning er lille, vil de 

ikke have stærkt nok incitament til, at yde det samfundsmæssigt optimale niveau af 

agtpågivenhed.  
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Eksempel 

Hvis producenterne vurderer, at de befinder sig i en situation hvor deres produkter 

muligvis ikke er sikre og måske ligefrem defekte i produktansvarslovens betydning, men de 

samtidig vurderer, at det vil blive særdeles vanskeligt for en eventuel skadelidt forbruger 

at opfylde kausalitetskravet, vil de ikke frygte sagsanlæg og dermed heller ikke have 

tilstrækkeligt incitament, til at udvise agtpågivenhed. Hvis de vurderer risikoen for 

sagsanlæg til at være 10 %, ser virksomhedens omkostningsfunktion nu således ud for 

virksomhed 1; 

400x² + 0,1(1 – x)100 

Hvilket gennem differentiering og sætten lig nul, giver 

800x – 10 = 0 

Resultatet for Virksomhed 1 bliver x₁ = 1/80 

For virksomhed 2 ser omkostningsfunktionen således ud; 

400x² + 0.1(1 – x) 200 

Hvilket gennem differentiering og sætten lig nul, giver 

800x – 20 = 0 

Resultatet for virksomheden bliver x₂ = 1/40. 

Det ses, at hvis virksomhederne vurderer, at der er en større chance for ikke at blive holdt 

ansvarlig for skaden, vil deres niveau af agtpågivenhed ligge betydeligt under det for dem 

optimale. Sammenholdt med førsteordensbetingelserne ses det, at niveauet af 

agtpågivenhed er stigende med skadens omfang, men stadig mindre end 

førsteordensbetingelserne, når der er en risiko for at producenterne kan undslippe retssag 

eller straf. Forklaringen på dette er, at producenter omkostningsminimerer. Det er 

omkostningsfuldt at udvise agtpågivenhed og når fordelene ved dette ikke tilfalder 

producenterne – dvs. når de ikke undgår sagsanlæg mere ved at udvise mere 

agtpågivenhed, vælger de et lavere niveau. Hvis en skadevoldende producent ikke med 
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nævneværdig sandsynlighed risikerer sagsanlæg, mister produktansvaret sin værdi og der 

vil ikke udvises tilstrækkelig agtpågivenhed.  

Dette resultat harmonerer med Shavell’s proposition 1, som siger, at det niveau af 

agtpågivenhed som parterne vælger at udvise, er mindre end førsteordensbetingelsen når 

der spiller forhold ind, som f.eks. problemer med for få sagsanlæg. 

4.5 Den offentlige ret 

Det overordnede problem fra den offentlige rets side er, at man ikke har præcis lovgivning 

endnu. Love omkring kemiske stoffer kan ikke rumme nanomaterialers egenskaber, dels 

fordi man i mange tilfælde, slet ikke kender deres præcise egenskaber og dels fordi man i 

lovgivning omkring kemiske stoffer, anvender mængdegrænser, der ikke kan nås af 

nanomaterialernes beskedne størrelse og vægt.  

Mangel på information og manglende anerkendelse af den eksisterende information, er den 

største grund til, at den offentligretlige lovgivning stadig er ukonkret. På den måde ender 

producenternes anvendelse af nanomaterialer i en vurdering om, hvorvidt deres produkt 

kan siges at være et sikkert produkt, efter de generelle produktsikkerhedsregler. Til 

sammenligning kan man forestille sig færdselsregler der siger, at man ikke må køre for 

stærkt. Det er et noget mere abstrakt begreb end en fartgrænse på f.eks. 50 km i timen. 

Produktsikkerhedsloven bliver for mange produkter, mere konkret i forbindelse med § 6, 

stk. 2, hvor man vurderer produktsikkerheden ud fra standarder på det pågældende 

område, men heller ikke her, er nanomaterialer med endnu. Når regler ikke er præcise nok, 

får man en bred fortolkning fra de parter, der skal efterleve reglerne.  

Den offentligretlige regulering kan i sin nuværende form, heller ikke bidrage til et 

samfundsmæssigt optimalt niveau af agtpågivenhed. Det skaber forvirring hos både 

producenter og forbrugere, at der ikke findes tilstrækkelig regulering på et område, som 

indebærer ukendte risici. Producenter som anvender nanomaterialer, ved ikke i hvilket 

omfang det er forsvarligt og hvorvidt deres produkt er sikkert. Mange producenter 

anvender det dog trods dette, for det er en helt almindelig kendsgerning, at hvis der kan 

tjenes penge på noget, så gør man det – især hvis det er let at slippe af sted med. Der er dog 
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også virksomheder, som har valgt at finde andre anvendelsesmuligheder, indtil der 

foreligger konkrete risikovurderinger på nanomaterialerne107. 

Den offentlige regulerings problem lige nu er, at der ikke er nogen specifikke krav, som 

producenter skal leve op til ud over kemikalielovgivning baseret på hovedstoffet og som 

produktsikkerhedsloven foreskriver; kun at sende sikre produkter på markedet.  

I Shavell’s model er problemet, at den regulerende myndighed ikke kan observere skaden h 

og derfor må sætte en standard som alle parter må indordne sig under. Dette kommer 

formentlig ikke til at ligge langt fra virkeligheden. Kommissionen har i oktober 2011 

defineret, hvad den opfatter som værende et nanomateriale, hvilket skal ses som første 

skridt mod lovgivning omkring nanomaterialer og allerede nu, ud fra definitionen, lader det 

til at der ikke vil blive skelnet mellem nanopartiklerne, og at der vil blive tale om et niveau, 

der er gældende for alle nanobaserede produkter, på nær de af dem der indeholder 

materialer, som vurderes at være særligt skadelige. 

Shavell ser den offentlige rets problem, som det misforhold der opstår, når man fastsætter 

en bestemt standard indenfor en risikobetonet aktivitet. Det kan være en grænse for hvor 

meget man må forurene, hvor meget CO₂ man må udlede, hvor meget spildevand man må 

udlede – eller som her, hvor meget nanomateriale et produkt må indeholde. Og netop inden 

for områder hvor man mangler information, er der en tendens til at man sætter et niveau – 

eksempelvis en gennemsnitsbetragtning for anvendelsen, som er gældende for alle. Når en 

lovgivning udformes på en sådan måde, som en gennemsnitsbetragtning vil den givetvis 

blive dårlig for nogen. Risikoen varierer mellem producenterne, da hver producent vil have 

sin egen anvendelsesmetode og det socialt optimale niveau af agtpågivenhed, som hver 

enkelt skal udvise, vil dermed også variere. Risikoen er individuel, men den offentligretlige 

regulering bliver ens for alle. Det medfører, at alle skal følge de samme regler, selv når det 

ikke giver nogen mening.  

4.5.1 Shavell’s proposition 2 

I det næste vurderes det, hvad der sker med producenternes agtpågivenhed, hvis der 

fastsættes en offentligretligt dikteret grænse for anvendelsen af nanomaterialer. Det eneste 

der foreligger omkring en kommende offentligretlig lovgivning om nanomaterialer, er en 
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henstilling fra Kommissionen om en definition af, hvad et nanomateriale er. Hvordan det 

videre arbejde med at lave en lovgivning ud fra dette vil forløbe, er endnu ikke klart. I 

Shavell’s model kender den regulerende myndighed ikke skadens omfang og fastsætter et 

niveau ud fra en forventning om den gennemsnitlige skade. Til dette eksempel anvendes 

Virksomhed 1 og Virksomhed 2 igen. Den regulerende myndighed kan ikke skelne 

virksomhederne fra hinanden og ved ikke, hvilken virksomhed der forårsager henholdsvis 

stor eller lille skade.  

Eksempel                                                                                                                                             

Hvis staten skulle sætte et niveau, kaldet s, ville de samlede omkostninger være; 

400s² + (1 – s) x 100 + 400s² + (1 – s) x 200                                                                               

Det optimale s, kaldes s* og er det som minimerer 

2 x 400s² + 100(1 – s) + 200 (1 – s) → 

800s² + (1 – s) x 300 →                     

1600s – 300 = 0 →                                       

S*= 3/16                                                                                                                                  

S* er det niveau som staten fastsætter, som det fælles agtpågivenhedsniveau, som alle 

virksomheder skal leve op til. Det optimale s* er endvidere det s, der minimerer  

400 x s² - 150s → 

800s – 150 = 0 → 

S*= 3/16                                                                                                                

Shavell’s anden proposition siger, at den optimale standard, som fastlægges af staten 

beregnes ud fra den gennemsnitlige skade, der i dette tilfælde er 150. Indforstået i dette er, 

at det niveau, som fastsættes af staten, vil være førsteordensbetingelsen for en virksomhed, 

som netop repræsenterer den gennemsnitlige skade. Reguleringens problem bliver, at den 

ikke kan tage højde for den individuelle situation. Når myndighederne sætter en sådan 

fælles standard, vil det være for højt for nogle virksomheder og for lavt for andre.  
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4.5.2 Den offentlige rets problem 

For bedre overblik over hvad den offentlige rets problem består i, når denne opererer 

alene og baseres på en gennemsnitlig standard, sammenholdes s* med de to virksomheders 

optimale niveau af agtpågivenhed. Det antages, at den offentlige ret er let at håndhæve. For 

overskuelighedens skyld omskrives de optimale niveauer, så de har en fællesnævner; 

S* = 3/16 

Virksomhed 1’s optimale agtpågivenhedsniveau: 4/16 

Virksomhed 2’s optimale agtpågivenhedsniveau: 2/16 

Det ses at virksomhed 1’s optimale agtpågivenhedsniveau er højere, end det der nu er 

fastsat af staten og virksomhed 2’s optimale agtpågivenhedsniveau, ligger under. 

Virksomhed 1, som nu yder mere agtpågivenhed, end der kræves fra den offentlige ret, vil 

sænke sit niveau, da den ikke bliver belønnet for at yde ekstra agtpågivenhed. Omvendt vil 

virksomheden heller ikke blive straffet, for at gå under sit optimale niveau så længe det 

ikke kommer under 3/16. Virksomhed 2, hvis optimale niveau af agtpågivenhed ligger 

under det offentliges krav, vil tvinges til at yde en ekstra indsats og dermed anvende flere 

omkostninger end hvad der er nødvendigt for den. Men for ikke at risikere straf, må den 

handle som loven foreskriver. Resultatet for begge virksomheder bliver, at de ikke længere 

yder deres optimale agtpågivenhedsniveau. Dette eksempel viser, at et offentligretligt 

dikteret niveau, som er gældende for alle, ikke bidrager til et samfundsmæssigt optimalt 

niveau, da det flytter virksomhederne fra det niveau der er optimalt for den enkelte og som 

minimerer de samlede samfundsmæssige omkostninger. 

4.6 Hvornår virker henholdsvis offentlig ret og privat ret mest effektivt? 

Hvis der ikke er problemer med kausaliteten i den private ret og der ikke er andre 

begrænsninger, som f.eks. for få aktiver som Shavell nævner, er der ifølge økonomisk teori, 

ikke grund til at bruge andet end erstatning. Erstatningsret er i princippet i stand til, at 

generere et samfundsmæssigt optimalt niveau i fraværet af for få aktiver, 

kausalitetsproblemer eller ansvarsfriheder. Her kommer igen den offentlige ret og den 

private rets roller ind i billedet, for hvor den offentlige ret har til hensigt, at udstikke 
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retningslinjer for ageren på et område, har den private ret til hensigt, at kompensere i det 

individuelle tilfælde og der er dermed et behov for begge dele. 

Muligheden for at opfylde kausalitetskravet under produktansvarsloven begrænses 

endvidere, af det tidsrum der må være fra produktet er blevet anvendt og til en skade 

indtræder. Det kan være langt og vanskeliggør situationen yderligere. Det er svært at vide 

præcis hvilket produkt og hvilken producent, der er skyld i skaden, samt hvornår skaden er 

sket og hvordan. 

I situationer som denne, har den offentlige ret den fordel, at den ikke behøver at vise 

kausalitet på samme måde som den private ret. Den baserer sig stadig på kausale 

sammenhænge, men det er ikke så komplekst, som når en skadelidt forbruger skal 

dokumentere en skade. Den offentlige ret kan tillade sig, at forbyde handlinger, selvom de 

måske kun vurderer, at der er en lille risiko for skade – eksempelvis på baggrund af forsøg 

på laboratoriedyr, som har vist at nanopartikler har sundhedsmæssige konsekvenser for 

dyret. Den usikkerhed der er omkring, hvorvidt reaktioner på laboratoriedyr kan bruges til, 

at sige noget om reaktionerne på mennesker, kan den offentlige regulering vælge at skride 

ind overfor og fastsætte en grænse for anvendelsen eller nedlægge forbud, alt efter 

omfanget af risikoen. Det er langt lettere at vise, at der er en vis sammenhæng mellem 

nanopartikler og kræftsygdom, end det er at bevise, at nanopartiklerne er skyld i en 

opstået kræftsygdom. På den måde har den offentlige ret en mulighed for at være bedre 

end den private ret, da de kan lovgive på et område inden skaden sker. Det kræver dog at 

det er muligt at føre kontrol på området, hvilket der ikke er effektive metoder til endnu. 

4.6.1 Shavell’s proposition 3 

Shavell’s tredje proposition siger, at offentlig regulering er bedre end den private ret, når 

de faktorer der er til stede, som mindsker incitamenterne til at udvise agtpågivenhed er 

betydelige, f.eks. hvis sandsynligheden for at man bliver holdt ansvarlig for en skade, er lille 

eller hvis producenternes risiko ikke varierer betydeligt, dvs., at de ligger tæt omkring det 

gennemsnitlige niveau, der er fastsat af den regulerende myndighed.  

Det første er efter gennemgangen klart nok; incitamenterne til agtpågivenhed er ikke 

optimale. Dog er der ikke megen sandsynlighed for, at de forskellige producenters risiko vil 
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ligge omkring et gennemsnitligt fastsat niveau. Mere sandsynligt er det, at risikoen vil 

variere betydeligt fra producent til producent.  

En decideret nanolovgivning, er stort set afvist fra EU Kommissionens side og som arbejdet 

skrider frem, forventes det at blive en tilpasning af eksisterende lovgivning.  

Erstatningsregler som produktansvaret, kunne være et effektivt middel i en situation, hvor 

man mangler information ex ante. Når det er svært at afgøre, om der er et ansvar og hvor 

dette ansvar skal placeres, har erstatningsreglerne ringe effekt. Dertil skal bemærkes, at 

selvom det i denne sammenhæng er vurderet, at udviklingsskadebegrebet formentlig ikke 

finder anvendelse, vil det blive aktuelt i andre sammenhænge, hvor man mangler endnu 

mere information ex ante. Eksempelvis som i slankemiddel dommen. Alt i alt er 

produktansvaret et ringe middel i sager hvor, produkter reelt set har forårsaget en skade, 

men enten ikke opfylder kausalitetskravet eller er en udviklingsskade. 

Shavell’s tredje proposition vurderes, at være korrekt under de givne forudsætninger. Det 

er dog forudsætninger, som ikke er til stede i nanosituationen og hverken den offentlige ret 

eller den private ret, kan siges at skabe et optimalt niveau hver for sig. 

4.7 Kombination mellem offentlig regulering og privatret 

Denne del af afhandlingen, vil undersøge, om det er muligt at foretage forbedringer, så den 

offentlige regulering og den private ret kan supplere hinanden bedre og på den måde 

kunne bidrage til et højere niveau af agtpågivenhed hos producenterne. Det vurderes at der 

i situationer, hvor der er en ikke klarlagt risiko for sundhedsmæssige konsekvenser i 

forbindelse med en ny teknologi som nanoteknologien, er et behov for at have en 

lovgivning eller en kombination mellem flere, som kan skabe incitamenter bagudrettet. Om 

den offentlige regulering kan man sige, at forbedringen drejer sig om at udvikle nogle 

retningslinjer for producenter af nanoteknologiske produkter. Det er gennem analysen 

blevet vist, at den offentlige regulering, for så vidt dækker de nanoteknologiske produkter, 

men ikke på tilstrækkelig vis formår at opretholde målet, om kun at have sikre produkter 

på markedet. Dette på grund af de ringe muligheder for at føre kontrol på området og de 

manglende incitamenter hos producenterne til selvkontrol. 
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Politiske principper som forsigtighedsprincippet, er et redskab for den regulerende 

myndighed, så der kan skrides ind overfor potentielt farlige situationer. Men sådanne 

principper er ikke incitamentskabende. De virker nu og her ved f.eks. forbud mod at 

anvende et bestemt stof og har ingen nævneværdige konsekvenser for producenter. 

Hvis producenterne frygtede lovgivningens sanktioner, ville man formentlig ikke se en helt 

så stor stigning i antallet af produkter med ikke gennemtestet kemi og ukendte risici. 

Der er en overvejende tendens til, at regulering af nanomaterialer hovedsageligt ønskes 

gennemført via en udbygning af eksisterende lovgivning. Det er blevet foreslået, at man 

laver tilføjelser til kemikalieloven, REACH, produktsikkerhedsloven samt særlovgivning for 

visse produkter108. Det er som oftest eksisterende offentligretlig lovgivning, der ønskes 

udbygget. De privatretlige regler – produktansvaret, har ikke haft nævneværdig plads i 

overvejelserne. Dette kan muligvis skyldes, at man ikke opfatter produktansvaret som 

relevant i forhold til at skabe incitamenter bagudrettet og koncentrerer sig mere om den 

mest åbenlyse og direkte regulering. Produktansvaret opfattes som et ex post middel til, at 

kompensere en skadelidt forbruger og samtidig er der forholdene omkring 

kausalitetskravet og ansvarsfrihed for udviklingsskader. Produktansvaret bør ikke overses, 

da det med lidt tilpasning, kan fungere som en opbakning til offentligretlig lovgivning på 

risikobetonede områder, hvor der er problemer med at observere overtrædelser. 

En bedre løsning af de lovgivningsmæssige problemer omkring nanoteknologien, synes at 

lægge sig mellem den offentlige regulering og privatretten, hvilket skaber et behov for 

bedre samspil mellem de to reguleringstraditioner. Karakteristisk for offentlig regulering 

er, at den fastlægger regler som er gældende for alle aktører på det pågældende område, 

hvor privatretten i stedet retter sig mod det enkelte tilfælde. Den offentlige regulering er 

derfor nødvendig, for at kunne sætte rammer for udøvelsen af en bestemt aktivitet, men 

den private ret er lige så nødvendig, for at kunne holde den part ansvarlig, som ikke holder 

sig indenfor de givne rammer. Hvordan man vælger at udforme den offentligretlige 

regulering kan ifølge Shavell’s artikel afhænge af, hvor godt den private ret fungerer. 
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Analysen har vist, at den private ret ikke er specielt gearet til at rumme situationer, hvor 

der indgår usikkerhed om årsagssammenhæng. 

For at komme med et forslag til, hvordan den offentlige regulering og den private ret bedre 

kan supplere hinanden, er det nødvendigt at komme med forslag til en ændring af 

kausalitetskravet. 

4.7.1 Behov for ændring af produktansvaret - kausalitetskravet 

Det er ikke nyt at kausalitetskravet under produktansvaret skaber problemer. Det er et 

klassisk problem omkring sager, der bærer præg af usikkerhed og det giver for så vidt 

mening, at man ikke uden videre kan pålægge ansvar i sager, hvor der er usikkerhed 

omkring skaden og hvordan den er opstået. Beviskravet i produktansvarsloven er strengt, 

netop for ikke at ødelægge incitamenterne bagudrettet. Her tænkes på incitamentet til at 

innovere og skabe produkter. Hvis man ved, at man som producent bliver mødt med et 

objektivt ansvar ved enhver skade som ens produkter medfører, kan det have den negative 

konsekvens, at producenter holder sig fra at innovere. Og det er en kendsgerning, at man 

ikke kan eliminere enhver risiko. Alligevel må man bemærke, at det i visse sager har været 

uhensigtsmæssigt at kausalitetskravet skulle opfyldes, for at fastlægge et ansvar og dermed 

opstår en anden negativ konsekvens, nemlig at der ikke skabes tilstrækkelige incitamenter 

til at udvise agtpågivenhed og at producenter af farlige produkter ikke kan holdes 

ansvarlige. Det mest uhensigtsmæssige er, at man skal kunne drage en helt specifik parallel 

mellem skade og produkt. Det kan være særdeles svært, at fastlægge en klar 

årsagssammenhæng. Især omkring sygdomme som kræft og andre sygdomme, som også 

betegnes som livsstilssygdomme. I en sådan sammenhæng vil kravene til kausaliteten virke 

for strengt, da det kan have en uheldig effekt og skabe en opfattelse af, at nanomaterialer 

kan man bruge uden risiko for sagsanlæg, hvis der sker skader.  

Et strengere ansvar på usikre områder, kan også skabe mere innovation, da man vil søge at 

finde alternativer til de metoder, der er usikkerhed omkring. Endvidere kan det hjælpe til 

at informationsproblemet får en mindre betydning. 

Det giver overvejelser omkring en anderledes indretning af kausalitetskravet. Hvis 

produktansvaret skal fungere som et supplement til offentligretlig regulering, vil det være 

nødvendigt at slække på kravet i disse sager. En mulig måde at indrette kausalitetskravet 
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anderledes, er at differentiere det på produktgrupper. De produktgrupper, hvor 

kausalitetskravet virker for strengt, er især teknologiske og kemiske produkter, hvor netop 

andre faktorer kan spille ind og forstyrre billedet. I toksikologiske sager, som tit er 

masseeksponeringssager, kunne man overveje at indrette kausalitetskravet på en måde, så 

det går mere på en sandsynlighed end på en direkte årsagsforbindelse. Her nævner Shavell 

en række muligheder109, hvoraf tålegrænse ansvar og proportionalt ansvar vurderes i det 

følgende. 

4.7.1.1 Om tålegrænseansvar 

I visse sager, især omkring medicinalprodukter og i sager om forurening af miljøet, har 

man anvendt ”threshold liability”110, som pålægger en producent eller virksomhed, at 

betale erstatning når sandsynligheden for at hans produkt eller forurening er skyld i 

skaden, er større end en fastsat grænse. Tålegrænseansvar har netop været anvendt i 

sager, hvor det har været vanskeligt at fastlægge en præcis årsagssammenhæng eller finde 

den ansvarlige producent. I det følgende overvejes muligheden for, at fastsætte en tærskel 

over sandsynligheden for, at et bestemt forhold har forårsaget en bestemt sygdom hos en 

forbruger. Denne tærskel sættes normalvis til 50 %, hvilket ville betyde, at hvis 

sandsynligheden for at et produkt med nanopartikler har forårsaget en kræftsygdom, er 50 

% eller derover, vil producenten blive ansvarlig og skal svare erstatning til forbrugeren. 

Eksempel 

Hver gang en forbruger pådrager sig en sygdom, kan den enten være relateret til brugen af 

et bestemt produkt, eller den kan være begrundet i andre faktorer, som ikke er relateret til 

produktet. Retten vil være i tvivl om, hvilket forhold der gør sig gældende og fastlægger en 

tærskel for, hvornår man vil antage, at det er produktet der er skyld i en sygdom. Denne 

tærskel vil være 50 %. I det følgende overvejes det, om en fastlagt grænse for hvornår man 

som producent kan blive ansvarlig for produktskade, er hensigtsmæssig.  

Hvis det vurderes, at sandsynligheden for at en producents produkt har forårsaget en 

sygdom, er 50 % eller derover, vil producenten ifalde ansvar. Hvis der er tale om en 

kræftsygdom, kan der i vurderingen af andre faktorer indgå patientens genetiske risiko for 
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at udvikle den kræftform, personens livsstil, personens bopæl samt en vurdering af andre 

lignende kræftsygdommes årsag. Hvis det vurderes, at sandsynligheden for at 

producentens produkt har forårsaget sygdommen er under 50 %, vil han være ansvarsfri. 

Forestiller man sig et scenarie, hvor tilfælde af en kræftsygdom forårsaget af 

nanomaterialer i et forbrugerprodukt er 50 og at den normale forekomst af den 

pågældende kræftsygdom er 100, vil sandsynligheden for, at sygdommen er forårsaget af 

produktet, være 50/150 = 1/3. Det betyder, at sandsynligheden ligger under tålegrænsen 

og producenten vil dermed altid være uden for ansvar. Producenten vil ikke have 

incitament til at øge sikkerheden og udvise større agtpågivenhed, da han ikke vil blive 

holdt ansvarlig, for de skader hans produkt forårsager.  

Hvis man derimod forestiller sig, at forekomsten af en kræftsygdom forårsaget af 

nanomaterialer i et forbrugerprodukt er 100 og den normale forekomst af den pågældende 

kræftsygdom er 50, vil sandsynligheden for at sygdommen er forårsaget af produktet, være 

100/150 = 2/3. Det betyder at sandsynligheden ligger over tålegrænsen og at producenten 

vil blive ansvarlig for alle tilfælde af kræftsygdommen111. 

Denne metode kan medføre enten for små eller for store incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed. Eksemplet kan også ses i relation til virksomhedernes markedsandele. 

Eksempelvis vil en virksomhed, som kun har en markedsandel på 20 % altid undgå 

produktansvar for enhver skade, som deres produkt forårsager112. En sådan virksomhed vil 

ikke have incitament til, at udvise agtpågivenhed og det kan endda medføre, at 

virksomheden tilskyndes til at deltage i risikobetonede aktiviteter, hvis den ved at den ikke 

kan holdes ansvarlig for skader. Hvis en virksomheds markedsandel er 50 % eller derover, 

vil den altid blive mødt med et produktansvar i disse sager. Dette kan føre til enten 

overafskrækkelse eller til, at virksomheden ikke vil deltage i den pågældende aktivitet. 

Under denne form for ansvar er der ingen virksomheder, som vil yde et optimalt niveau af 

agtpågivenhed. 
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4.7.1.2 Om proportionalt ansvar 

Under denne form for ansvar, er der altid erstatning når en skade opstår og erstatningen 

følger sandsynligheden for, at det er producentens produkt, der har forårsaget skaden. 

Erstatningens størrelse sættes lig skadens størrelse, ganget med den sandsynlighed der er 

for, at det er en given producent, der er skyld i skaden113.  

Eksempel 

Igen anvendes eksemplet hvor tilfældene af en kræftsygdom forårsaget af nanomaterialer i 

et forbrugerprodukt er 50 og forekomsten, hvor andre faktorer spiller ind, er 100. 

Sandsynligheden for at producentens produkt er årsagen til sygdommen er dermed 1/3. 

Det betyder under denne form for ansvar, at producenten skal betale 1/3 af tabet i alle 150 

tilfælde114 med denne kræftsygdom.  

Skadens omfang af kræftsygdommen sættes nu til 200 per skadelidt og der er 150 tilfælde 

med kræftsygdommen i alt. Det giver en samlet skade på 30000, hvoraf producenten vil 

skulle betale 1/3 af skaden, til alle med kræftsygdommen. Det giver en samlet erstatning på 

1/3 x 30000 = 10000, som producenten skal betale.  

Hvis der ikke var problemer med at påvise kausalitet og en producent var objektivt 

ansvarlig for enhver skade hans produkt medførte, ville han være ansvarlig for de 50 af 

tilfældene med den pågældende kræftsygdom og ville skulle betale erstatning på 200 til 

dem hver. Det ville give en samlet erstatning på 10000 – den samme erstatning som 

ovenfor, hvor producenten skal betale erstatning, som beregnet ud fra en sandsynlighed115. 

Dette kan også ses i relation til virksomhedernes markedsandele. Under denne form for 

ansvar, vil en virksomhed som har en markedsandel på 20 %, skulle betale 20 % af den 

samlede erstatning til de skadelite og ligeledes vil en virksomhed, som har en 

markedsandel på 50 %, skulle betale 50 % af den samlede erstatning116. 

I modsætning til tålegrænseansvaret, hvor der stadig kan være problemer med at få de 

rigtige incitamenter frem hos producenterne, vil ansvar set i forhold til sandsynligheden 

                                                             
113 Shavell, Steven. 1985. Uncertainty over Causation and the Determination of Civil Liability 
114 Shavell, Steven (1987, 116) 
115

 Shavell, Steven (1987, 116) 
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for årsagssammenhæng, skabe optimale incitamenter ex ante. Producenten vil vælge, at 

yde sit optimale niveau af agtpågivenhed, som han vælger i afsnit 4.4 hvor han bliver mødt 

med objektivt ansvar, da hans forventede skadesomkostninger svarer til de skader, han 

reelt forårsager og han vil derfor opføre sig som han ville, hvis der ikke var problemer med 

at bevise kausaliteten117. 

Endvidere vil denne form for ansvar, ud over at opfylde de utilitaristiske mål, når den 

præcise årsag til en sagsøgers sygdom er ukendt, også fungere i de situationer, hvor en 

producents identitet er ukendt118. 

4.7.1.3 Shavell’s proposition 4 

Efter at have gennemgået mulighederne for at udvide kausalitetskravet, så den private ret 

bedre kan anvendes i sager med usikkerhed, kan Shavell’s fjerde proposition overvejes. 

Shavell’s fjerde proposition går på, at der er en offentligretlig standard som 

virksomhederne må følge, samtidig med at de er underlagt erstatningsansvar. Pointen i 

Shavell’s fjerde proposition er, at når erstatningsretten ikke fungerer for dårligt, kan den 

supplere den offentlige ret, ved at holde agtpågivenheden oppe hos de virksomheder, der 

anvender nanomaterialer. Det betyder, at man ikke behøver at sætte en så striks 

offentligretlig regulering.  

Spørgsmålet bliver hvordan man skal sætte den offentligretlige regulering, når erstatning 

også spiller ind og virker. Det antages, at der gælder proportionalt ansvar som sættes ud 

fra den sandsynlighed der er for, at en producent er skyld i en skade. Det afgørende bliver 

om det niveau virksomhederne vil vælge som følge af erstatningsansvaret, er større end 

eller lig det offentligt dikterede niveau.  

Fra eksemplet ovenover, er det offentligt dikterede niveau 3/16. Da de to virksomheder 

agerer, som var de underlagt objektivt ansvar er niveauet for virksomhed 1 x₁* = 2/16 og 

niveauet for virksomhed 2 x₂* = 4/16. Virksomhed 1 vil skulle yde mere end sit optimale 

niveau for at leve op til den offentligretlige standard. Virksomhed 2, hvis niveau ligger over 

den offentligretlige standard, vil fortsat vælge dette niveau som følge af 

                                                             
117 Shavell, Steven (1987, 116) 
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 Rosenberg, David. 1984. The Causal Connection in Mass Exposure Cases: A “Public Law” Vision of the Tort 
System, side 867 



 
 

Side 80 af 88 
 

erstatningsansvaret. Det væsentlige er, at den offentlige ret ikke tvinger nogle af 

virksomhederne væk fra deres optimale niveau. Et offentligretligt dikteret niveau bør 

dermed ændres til s*=2/16 eller lavere. 

Shavell’s fjerde proposition er temmelig teoretisk til dette eksempel, men den overordnede 

pointe kan alligevel godt argumenteres for. Fra offentligretlig side, arbejdes der på at lave 

lovgivning omkring hvornår et produkt kan anses for værende et nanobaseret produkt. 

Dette vil være baseret på en fastsat grænse. Samtidig er man i gang med at udvikle nye 

metoder til risikovurdering, som svarer til nanomaterialer. Derudover vil der blive udviklet 

standarder fra ISO og CEN, som under produktsikkerhedsloven § 6, vil hjælpe til at 

fastlægge, hvornår et nanobaseret produkt kan anses som værende sikkert.  

Grunden til at det er svært for en offentligretlig regulering at fungere alene på et område 

som dette er, at det stiller store krav til kontrol og tests af produkter, hvilket vil være både 

langvarigt og omkostningsfuldt. I forbindelse med Magic Nano sagen, tog det 

myndighederne tre måneder, at undersøge indholdet og de endelige resultater var ikke 

overbevisende. Hvis virksomhederne er underlagt offentlig regulering og de ved, at det er 

svært at observere en overtrædelse af reglerne, kan den private ret hjælpe til at holde 

agtpågivenheden oppe, hvis den fungerer under de pågældende forhold. I forhold til 

proportionalt ansvar, vil en producent af et nanobaseret produkt vælge at udvise 

tilstrækkelig agtpågivenhed, hvis han ved at opstår der en skade og hans produkt ikke er 

sikkert, fordi det ikke lever op til en standard omkring anvendelsen af nanomaterialer 

under produktsikkerhedsloven, vil han være erstatningsansvarlig. De privatretlige regler 

om produktansvar, kan dermed supplere den offentligretlige lovgivning om 

produktsikkerhed præciseret gennem en standard, ved at holde agtpågivenheden oppe, da 

frygten for en dyr erstatningssag, skaber incitament til at følge loven. Den offentligretlige 

lovgivning behøver ifølge Shavell’s fjerde proposition, ikke være særlig striks når 

erstatningsreglerne ikke virker for dårligt. Overført på den virkelige situation omkring 

nanoteknologien kan man sige, at den offentligretlige lovgivning ikke har mulighed for at 

være striks, grundet for mange vanskeligheder og omkostninger vedrørende kontrollen. Og 

kontrol vil netop være nødvendig, for at producenter skal have incitament til at overholde 

loven. Hvis ikke der var problemer med at observere overtrædelser, ville en offentligretlig 
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lov kunne fungere alene, ved at pålægge passende bøder. Da dette ikke er realistisk, bliver 

den private ret vigtig.                                                                                                              

4.8 Økonomisk delkonklusion 

Den økonomiske analyse har vist hvori problemerne i lovgivningen, der dækker sikkerhed 

og ansvar omkring forbrugerprodukter ligger, som den er nu. Den er ikke i tilstrækkeligt 

omfang i stand til at skabe incitamenter, når det drejer sig om en særligt risikobetonet 

aktivitet, som nanoteknologien er.  

Ved hjælp af Shavell’s model, er det vist at de privatretlige regler om produktansvar mister 

sin værdi, hvis producenter ved at der kan være problemer for en skadelidt forbruger med 

at opfylde kausalitetskravet. En producent der ikke kan holdes ansvarlig for de skader hans 

produkter kan forårsage, vil ikke have incitament til at udvise agtpågivenhed. I sager som 

disse, hvor der kan være andre forklaringer på, hvordan den pågældende skade eller 

sygdom er opstået, vil det strenge kausalitetskrav i produktansvaret, skabe utilstrækkelige 

incitamenter til at udvise agtpågivenhed. 

Fra offentligretlig side mangler der en mere konkret lovgivning på området for anvendelse 

af nanopartikler i forbrugerprodukter. Så længe der ikke foreligger en sådan, er det den 

eksisterende lovgivning, der finder anvendelse. Denne er for upræcis og vil medføre, at 

producenter ikke ved hvordan de skal bære sig ad på området. Der er endvidere rig 

mulighed for at udnytte situationen.  

Kommissionen har med sit udkast til en definition af et nanomateriale, som grundlag for 

kommende lovgivning, lagt op til en lovgivning der er baseret på en fast dikteret grænse. 

Med udgangspunkt i Shavell’s model, er det vist hvilke problemer det skaber, når der 

fastsættes en grænse, som alle skal følge. Hvis et sådan dikteret niveau skal følges, kræver 

det at overtrædelser kan observeres, samt at der er passende sanktionsmuligheder. Under 

forudsætning af dette, vil de virksomheder som ikke repræsenterer den gennemsnitlige 

skade, skulle flytte sig fra sit optimale niveau af agtpågivenhed. Den offentlige regulering er 

ifølge analysen, ikke alene i stand til at fastsætte et optimalt niveau af agtpågivenhed. 

Da hverken den private eller den offentlige ret kan bidrage til et optimalt niveau, er det 

vurderet hvordan lovgivningen kan tilpasses, for at skabe bedre incitamenter til at udvise 
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agtpågivenhed. På et område som dette, bør der være både offentligretlige retningslinjer 

samt mulighed for at pålægge producenter erstatning, hvis et produkt forårsager skade. 

Når det er svært at observere overtrædelser, bliver det relevant med erstatningsregler som 

kan pålægge en producent en erstatning for den skade der opstår. Der bliver dermed et 

behov for at slække på produktansvarslovens kausalitetskrav i disse sager, så man bedre 

sikrer den nødvendige agtpågivenhed hos producenter af produkter, som kan indebære en 

større sundhedsmæssig risiko. Der er forskellige måder man i stedet kan vælge at indrette 

kausalitetskravet på, hvoraf tålegrænseansvar og erstatning i forhold til sandsynligheden 

for årsagssammenhæng, er vurderet. Disse metoder har været anvendt i amerikansk ret 

indenfor erstatning for miljøskader og skader fra medicinalprodukter. Det blev vist, at det 

proportionale ansvar, hvor erstatning gives ud fra en sandsynlighed, er det der vil virke 

optimalt og skabe tilstrækkelige incitamenter hos producenterne. Når man har en 

erstatningsregel der virker, er det ikke nødvendigt at sætte skrappe regler fra 

offentligretlig side, da erstatningsreglen så at sige holder virksomhederne i skak. De 

offentligretlige regler kan på den måde være standarder baseret på risikovurderinger, som 

i henhold til § 6, stk. 2, kan danne rammerne for produktsikkerhed for nanobaserede 

forbrugerprodukter. Den private ret kan fungere som den incitamentskabende effekt, hvis 

man som producent ved, at opstår der en skade og ens produkt ikke er sikkert i henhold til 

produktsikkerhedsloven, ifalder man erstatningsansvar. 

Kapitel 5. Samlet Konklusion 

Formålet med denne kandidatafhandling har været, at analysere gældende ret for 

sikkerheden og ansvaret omkring forbrugerprodukter, med det overordnede formål at 

kunne vurdere, hvorvidt lovgivningen er i stand til at rumme de usikkerheder og særlige 

aspekter, der er omkring nanoteknologi i forbrugerprodukter. 

Set fra den offentlige ret er der først og fremmest et problem omkring selve reguleringen 

omkring nanomaterialer. De falder helt igennem med deres særlige egenskaber i forhold til 

hovedstoffet. Med udgangspunkt i produktsikkerhedsloven, kan et nanobaseret 

forbrugerprodukt formentlig ikke betegnes som sikkert. Dette hovedsageligt på baggrund 

af § 6, stk. 3, nr. 5, da der ikke gælder andre sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Da 

loven er generel og der ikke er en tilgængelig standard på området endnu, er det et spinkelt 
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grundlag man har, at træffe vurderingen ud fra. Det er et problem for producenterne, 

myndighederne og for sikkerheden. Den offentlige ret er på sit generelle plan ikke i stand 

til, at tage tilstrækkeligt vare på sikkerheden omkring de nanobaserede produkter. 

Produkterne skal stadig være sikre jf. § 5, men det bliver et for vidt begreb.  

Den mest oplagte indgrebsmulighed på et område, hvor der er videnskabelig usikkerhed og 

en potentiel sundhedsmæssig risiko, er produktsikkerhedslovens § 13, stk. 2. Midler som 

forsigtighedsprincippet og RAPEX anvendes når det er muligt, til at trække produkter ud af 

markedet, som udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. Forskellige påbud og 

forbud vil også kunne komme på tale for enkeltvise produkter. Bødestraf er næppe 

sandsynligt, da det kræves at der er handlet forsætligt. Den gældende offentlige regulering 

ingen ex ante inctiamentskabende effekter.  

Den juridiske analyse har vist, at produktansvarsloven har svært ved at kompensere en 

skadelidt forbruger, hvis den pågældende skade kan begrundes i andre faktorer. 

Kausalitetskravet er strengt og kan som regel ikke opfyldes, i sager som disse. Det betyder, 

at producenter som har fremstillet og solgt et defekt produkt, let kan slippe for 

erstatningsansvar. Endvidere viste den juridiske analyse, at der næppe er tale om en 

udviklingsskade, grundet de rapporter over skadelige effekter, som allerede forefindes. 

Den økonomiske analyse har vist, at producenter ikke udviser tilstrækkelig agtpågivenhed, 

hvis de ved at eventuelle skader fra deres produkter, ikke kan opfylde kravet til 

årsagssammenhæng. Når producenter ikke frygter sagsanlæg, falder deres incitamenter til 

at tage vare på sikkerheden. 

Analysen har sammenfattende vist, at den nuværende retstilstand fra både den offentlige 

og den private ret, ikke er i stand til at rumme de udfordringer der nu kommer fra 

nanoteknologien. Fra økonomisk teori, er svaret på dette, at lovgivningen ikke skaber 

tilstrækkelige incitamenter hos producenterne, til at udvise agtpågivenhed.  

På baggrund af Kommissionens udkast til definition af et nanomateriale, er Shavell’s model 

anvendt til at vise, hvordan en offentligretlig lovgivning baseret på et fast dikteret niveau, 

ikke vil bidrage til et optimalt niveau af agtpågivenhed, da nogle producenter vil skulle yde 

mere end hvad der er optimalt for dem og andre vil yde mindre, fordi deres optimale 

niveau ligger over det fastsatte niveau. Et andet problem med offentligretlig lovgivning 
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omkring nanoteknologien er, at den vil være svær at kontrollere og dermed svær at 

håndhæve. Det ville være forbundet med mange ressourcer og høje omkostninger. 

Et forslag til en bedre løsning, er på baggrund af juridisk og økonomisk analyse, at den 

offentlige regulering i mangel af effektive kontrolmetoder, går på standarder under 

produktsikkerhedsloven. En striks offentligretlig lovgivning, som ikke kan håndhæves, vil 

være ligegyldig. Hvis der ved siden af produktsikkerhedsloven, kan gælde produktansvar 

med et lempeligere kausalitetskrav, skabes der incitamenter hos producenterne til at 

overholde standarderne på området, hvis de ved at opstår der en skade og produkterne 

ikke overholder standarderne, bliver de erstatningsansvarlige. På den måde kan 

lovgivningen blive bedre til at styre risiko. 
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