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REACH kandidatlisten er blevet udvidet med 1 nyt stof i juli 2017  

Kandidatlisten er pr. 7.7.2017 blevet opdateret med blot 1 nyt stof (gruppeoptag), så vi nu er 

oppe på 174 optag. Det drejer sig om ”Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts” (PFHxS). 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table 

Desuden er hormonforstyrrende effekter blevet tilføjet som SVHC egenskab for en håndfuld tidligere optagne stoffer. 

Når et stof er blevet optaget på kandidatlisten medfører det en række krav til importører, producenter og 

downstream users af stoffet for de artikler, det indgår i.  

Der kan både være tale om en egentlig notificerings-forpligtelse til ECHA (afhængigt af %-indhold og tonnage) såvel 

som en udbredt kommunikationsforpligtelse til kunder og forbrugere (artikel 33). 

Bliver du mødt med spørgsmål om dine produkter eller artikler indeholder kandidatliste stoffer, eller har du brug for 

assistance til at få skabt et overblik over dine forpligtelser, står vi klar til at guide dig videre. 

 Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

EU tilsynskampagne om kemiske blandinger/produkter som markedsføres online  

Den 23. maj 2017 udkom ECHA´s fortolkning af CLP, artikel 48(2) omkring salg til almindelig forbruger,                                       

som kan købe produktet uden først at have set fareetiketten. Se FAQ 273 fra ECHA. 

Det specificeres, at link til sikkerhedsdatablad ikke længere er tilstrækkeligt, men man skal nævne typen                                    

eller typerne af fare. Disse er bedst beskrevet ved at nævne de relevante faresætninger (H-sætninger)                                     

samt supplerende faresætninger (EUH) – se CLP, artikel 25(6).                                                                                                            

Endelig anbefales også, at farepiktogrammer og signalord nævnes, hvor det er relevant at advare om potentiel fare. 

Kommissionen har lavet en meddelelse omkring markedsovervågning af produkter, der sælges on-line: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0801(01)&from=EN 

 Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 

 

Arbejdstilsynets (ATs) interne instruks omkring CLP ommærkning på arbejdspladser (ikke markedsføring) 

På ATs hjemmeside kan man finde en instruks, som bl.a. gælder for ommærkning af kemiske                                              

blandinger (produkter) på brugsstederne. Her beskrives reaktionsniveauet for den tilsynsførende,                                              

hvis man endnu ikke har ommærket til CLP. Man skriver, at frem til 1. juni 2018, vil man kun                                                    

vejlede om ommærkning, hvis de orangegule faresymboler stadig forefindes. 

Se instruks på ATs hjemmeside, vælg IN-9-5: https://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-

og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/kemi-stoev-biologi 

 Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 
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Nyt om de danske kodenummer-regler og deres administrative praksis 

Offentlig adgang til AT’s liste over Administrativt fastsatte MAL-faktorer m.m. 

Arbejdstilsynet har valgt at offentliggøre deres liste over Administrativt fastsatte MAL-faktorer mm. 

Denne liste har i mange år været den samlede fortegnelse over de stoffer, der har fået fastsat 

lempeligere kodenummerbidrag, end ved at benytte bekendtgørelsens generiske fastsættelsesbestemmelser. 

Man har hidtil kun kunnet få adgang til denne liste ved direkte kontakt til den rette medarbejder i Arbejdstilsynet. 

Den seneste version af listen er dateret 9.6.2017. Seneste ændring (titandioxid) er beskrevet nedenfor. 

Selve listen ligger tilgængeligt nederst på AT’s nyhedsside: 

https://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/2017/07/adm-fastsat-kodenr 

 

Ny administrativ fastsættelse af kodenummerbidraget for titandioxid 

Arbejdstilsynet har ændret det administrativt fastsatte tal efter stregen i kodenummeret for titandioxid (TiO2) i andre 

produkter end støvformige/pulverformige produkter til -1 ved et indhold på > 0 %. 

Det kan have væsentlig betydning for fastsættelse af kodenummeret i flydende produkter som f.eks. maling. 

Læs mere om den ændrede administrative fastsættelse på Arbejdstilsynets nyhedsside (angivet ovenfor). 

 

Fremtidens kodenummersystem 

Arbejdstilsynet har igangsat et arbejde med at revidere reglerne om fastsættelse af kodenumre. 

Det er tanken at systemet fastholdes, men der skal ske en grundig revision af kriterierne for fastsættelse/beregning af 

kodenumrene. Der arbejdes med flere modeller på basis af en rapport udarbejdet af COWI. 

I løbet af efteråret 2017 vil man evaluere på de skitserede ændringsforslag i interessent-kredsen. Der er således ikke 

pt. tale om en fuld offentlig høring, men visse brancheforeninger og ”bruger”-organisationer som Danske malermestre, 

BAT-kartellet, Malerforbundet, Dansk Byggeri o.l. er involveret i drøftelserne. 

Altox følger disse drøftelser og når der foreligger officielle forslag, vil vi vende tilbage med mere nyt fra 

kodenummerfronten. 

 Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 
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KURSUSDATO – for indkøbere (få klædt din indkøber ordentligt på) 

Hvilke fordele? 

- Lær at mestre leverandørkravene, så du kan blive den foretrukne leverandør 

- Lær at købe ansvarligt ind, så du undgår tilbagetrækning og dårligt image 

- Kend forskel på regler, frivillige krav og obligatoriske krav 

- Lær ud fra produktets etiket om det er lovligt at markedsføre 

- Letter kommunikation/samarbejde i alle led, både internt og eksternt 

Indkøberne får kendskab til: 

- krav til produkterne 

- hvilke informationer producenten skal levere 

- hvilken lovgivning produkterne tilhører  

- hvordan man tjekker at producentens/importørens oplysninger er korrekte 

- produktets korrekte etiket og krav til denne 

- forskelle mellem ”frivillige” krav, standarder og CSR  

Alle kan deltage og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage – kursets varighed er 1 dag og kan altid 

skæres til, så kun relevante produkter medtages.  

Vi har endnu ikke fastsat en dato for premiere på det nye åbne kursus, men det bliver en gang i foråret 2018, evt. 

allerede dette efterår. Kurset afholdes dog allerede nu som firmakursus. 

 Send det gerne videre til din indkøbsafdeling og kontakt evt. Peter Waksman – tlf. 38347798.  

 

PRODUKTREGISTRET 

Husk at anmelde mængder inden 1. oktober 2017, ellers inaktiveres dine produkter! 

Fra 1. april blev Det Danske produktregister digitalt og man kan derfor kun anmelde via OnlineAt, 

https://online.at.dk/ 

Ligeledes er de Norske og Svenske produktregistre også blevet digitale. 

Har du brug for hjælp med at komme i gang eller skal vi anmelde for dig? 

Kontakt Anne Petersen - tlf. 38347798. 

 

GHS, version 7 udgivet 

UNECE har offentliggjort 7. version af GHS. Der er ændringer i forhold til fysisk-kemiske farer, lidt                                        

præciseringer af lovtekst samt småetikettering og multilanguage. Det bliver spændende, hvad der                                         

implementeres i europæisk lov om et par år. 

Ændringer i 7. revision:                                                                      

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgac10/ST-SG-AC10-44a3e.pdf 

 Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 
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Tilskud til godkendelse af mindre skadelige biocider. 

Igen i år er det muligt for små eller mellemstore virksomheder at søge om tilskud fra Miljøstyrelsen til at få 

godkendt et mindre skadeligt aktivstof eller biocidprodukt. 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jul/flere-penge-til-mindre-miljoe-og-

sundhedsbelastende-hverdagsgifte/ 

Har du et produkt eller aktivstof, du gerne vil have godkendt under denne ordning, så kan vi hjælpe både 

med at få søgt om støttekroner fra MST og selve processen med at få aktivstoffet eller produktet godkendt. 

Kontakt Peter Waksman eller Anne Petersen tlf.: 38347798 

 


