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Kursusprogram 2017  

Vores kursuskatalog for 2017 er netop udkommet. 

Du kan tilmelde dig og evt. læse mere om kurserne og os: www.altox.dk 

Vi kommer også meget gerne ud til dig og strikker et helt specifikt kursus 

sammen med udgangspunkt i jeres daglige rutiner inden for alle kemiske 

arbejdsmiljøemner. 

Kontakt os for muligheder på 3834 7798 eller tilmeld dig via kontaktformularen på vores nye hjemmeside: altox.dk 

 

Ny hjemmeside – altox.dk 

Vi er meget stolte af at byde dig velkommen til Altox's nye hjemmeside: 

altox.dk 

Efter lidt startvanskeligheder skulle den virke efter hensigten og man kan 

nu også tilmelde sig alle kurserne for hele året 2017. 

 

REACH kandidatlisten er blevet udvidet med 4 nye stoffer i januar 2017  

Kandidatlisten er pr. 12.1.2017 blevet opdateret med 4 nye stoffer, så vi nu er oppe på 173 

optag. 

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

Det meget omdiskuterede stof Bisphenol A er blandt de nyoptagne kandidater. 

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. 
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De nye danske brandregler er trådt i kraft 

Beredskabsstyrelsen er nu barslet med en ajourført bekendtgørelse (nr. 1639 af 6.12.2016) om 

brandfarlige og brændbare væsker. Den ophæver bek. 17 af 04.01.2010 og bek. 28 af 04.01.2010, 

som dermed slås sammen. 

Det betyder i praksis at ”Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker” er indarbejdet                            

som den nye bekendtgørelses bilag 1. 

Reglerne omhandler bl.a. oplag, produktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker. 

En af de væsentlige ting er, at flammepunkts-grænserne nu er tilpasset CLP. Der er også justeringer i nogle centrale 

definitioner indenfor brandfareklasserne. 

De nye grænser kan have betydning for de angivelser, I har foretaget i sikkerhedsdatablade og 

arbejdspladsbrugsanvisninger (typisk i punkt 7).  

På vores temadage til sommer vil vi behandle de nye ændringer. 

 Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

Den smarte og hurtige måde at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger på 

Vi gennemgår metoderne for at lave arbejdspladsbrugsanvisninger – på den SMARTE måde,                                                         

og du får selv lov at træne disse værktøjer. 

Der er også kommet ny bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og dermed er 

farlighedsbegrebet blevet tilpasset både CLP og REACH. 

Vi kommer omkring det hele på 1-dags kurset: Arbejdspladsbrugsanvisninger – tillægsside til SDS. 

Næste gang: d. 3. maj 2017 

 

Rengøringsmidler, malinger, smøremidler og andre kemiske blandinger omfattet af biocidforordningen 

Kemiske blandinger, som er konserverede for at beskytte selve blandingen er omfattet af biocidforordningen og de 

tilsatte konserverende aktivstoffer, skal være enten godkendte eller i processen (i reviewprogrammet). 

Der kan også være krav om særlig mærkning i denne forbindelse. 

 Kontakt evt. Peter Waksman – tlf. 50876033. 
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NYT KURSUS – 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 ikke fastlagt en given dato i foråret for afholdelse, men kurset kan bookes som et virksomhedstilpasset kursus.  

I efteråret forventer vi at fastsætte en dato for et åbent kursus.  

 Send det gerne videre til din indkøbsafdeling og kontakt evt. Peter Waksman – tlf. 50876033.  


