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CLP-deadline for ommærkning er ENDNU engang udskudt for ARBEJDSPLADSERNE 

AT har d. 9. maj 2018 redigeret deres hidtidige instruks IN-9-5, således at man nu har fået endnu et år til at få 

ommærket kemiske blandinger på arbejdspladsen iht. Signalbekendtgørelsen. I perioden frem til 31. maj 2019 vil AT 

fortsat vejlede om, at man skal ommærke, mens påbud først effektueres efter denne dato. 

Den reviderede instruks er pr. dags dato dog endnu ikke blevet lagt ud på AT’s hjemmeside. 

 

 
 

Har du spørgsmål til den nye instruks eller CLP og ommærkningen, så kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 

 

 

De nyeste EU-grænseværdier er nu indarbejdet i den danske grænseværdiliste 

Den 1. juli 2018 træder en ny bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer 

(grænseværdibekendtgørelsen) i kraft. Dermed ophæves den hidtidige danske grænseværdiliste (bek. 507 af 

17.5.2011). Den nye liste udgør dermed angivelse af retsgrundlaget i de danske SDS, pkt. 8. 

Baggrunden for at vi har fået ny dansk grænseværdiliste er, at der i 2017 blev udstedt et EU-direktiv (2017/164/EU) 

med grænseværdier for 31 kemiske stoffer.  

 

Direktivet har følgende konsekvenser: 

 

 For 20 af de kemiske stoffer fastsætter direktivet lavere grænseværdier end de danske. Det betyder, at de 

danske grænseværdier skal nedsættes tilsvarende. Det drejer sig fx om stoffer som calciumhydroxid, som bruges 

til fremstilling af bl.a. cement, kalk og gips, og nitrogendioxid, som dannes ved afbrænding af fossilt brændstof 

 For seks af de kemiske stoffer er direktivets grænseværdier på niveau med de danske. For fem af de kemiske 

stoffer fastsætter direktivet en højere grænseværdi end de danske. For disse stoffer bliver de lavere danske 

grænseværdier bibeholdt 

 

Bemærk at alle stoffer med EU-GV-værdi udløser krav om SDS uanset koncentration. Dvs. stoffet skal nævnes i SDS 

for de ikke-klassificerede blandinger fra 1% i pkt. 3.2, men fra 0% i punkt 8.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201810 

 

Har du brug for assistance i forbindelse med de nye grænseværdier, så kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 
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REACH kandidatlisten er blevet opdateret  

Kandidatlisten er pr. 27. juni 2018 blevet opdateret med 10 nye stoffer. Kandidatlisten 

rummer derfor nu 191 optag. 

De nye stoffer: https://echa.europa.eu/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list 

Den samlede kandidatliste: https://echa.europa.eu/candidate-list-table 

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. 

Er du i tvivl om, hvordan du skal agere ift. kandidatlistestofferne, så kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

 

Regelforenklingsarbejde igangsat i Arbejdstilsynet – sammenskrivning af 3 centrale 

arbejdsmiljøbekendtgørelser  

  

Arbejdstilsynet har som led i regelforenklingsstrategien igangsat arbejdet med at 

sammenskrive de 3 centrale bekendtgørelser indenfor det kemiske arbejdsmiljø:  

 Bek. om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 

 Bek. om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. 

 Bek. om grænseværdier for stoffer og materialer 

 

Forudsætningen i sammenskrivningen af de 3 bekendtgørelser er, at det eksisterende beskyttelsesniveau bevares, og 

sammenskrivningen handler derfor ikke om at ændre indholdet i reglerne, men derimod om at få dem formidlet klart. 

 

Arbejdstilsynet har identificeret en række punkter, hvor reglerne er svære at gå til. Det handler bl.a. om strukturen og 

formuleringen af reglerne, for eksempel at der er bestemmelser, der går igen i bek. om stoffer og materialer og i 

kræftbekendtgørelsen, men hvor ordlyden er en smule forskellig. Der er også mange henvisninger til andre regler, 

brug af uklare begreber osv. Et andet fokuspunkt er et ønske om et klarere snit mellem regler og vejledning. 

 

Kammeradvokaten bistår Arbejdstilsynet i arbejdet og har pt. leveret et første udkast til en ny struktur for den nye 

samlede bekendtgørelse, som tager højde for det lovtekniske. Nu pågår arbejdet med henblik på bl.a. at lette sproget 

yderligere og gøre den enkelte paragraf tydeligere og lettere tilgængelig. 

 

Lovarbejdet strækker sig over det resterende af 2018, og man forventer, at der nedsættes et regeludvalg i 

begyndelsen af 2019, som skal gøre bekendtgørelsen endeligt klar. Sædvanligvis er det først derefter, at aktører 

udenfor regeludvalget, får teksten at se. 

Altox følger processen, og vender retur, når der er konkret tekst på bordet. 

 

Har du spørgsmål til arbejdsmiljøreglerne, så kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 
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Efterårets kurser 2018  

En ny kursussæson nærmer sig – datoerne for efterårets kurset ligger klar. 

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

Vi kommer også meget gerne ud til Jer med et virksomhedstilpasset kursus - specifikt rettet mod 

jeres virksomhed og med udgangspunkt i jeres dagligdags udfordringer. 

Kontakt os for muligheder på 3834 7798. 

 


