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NYT: VOC bekendtgørelse 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 25. november 2015 offentliggjort en ny VOC-

bekendtgørelse, som erstatter den gamle fra 2005: Bekendtgørelse nr. 1369 om 

markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker 

samt produkter til autoreparationslakering. 

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 31. december 2015. 

Ændringerne handler om en præcisering af hvilke prøvningsmetoder, der skal anvendes for at bestemme indholdet af 

flygtige organiske forbindelser i forskellige typer produkter, og metoderne differentieres nu efter hvor stort VOC-

indhold der er tale om. 

Selve VOC-grænserne i bilag 2 fastholdes. 

Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

Forbrugerprodukter – artikler og andre detailprodukter  

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter er højt prioriteret fra                                                               

myndighederne. Det er f.eks. produkter som legetøj, kosmetik, smykker,                                                                          

møbler, kemikalier, fødevarekontaktmaterialer og hobbyprodukter. 

Mange distributører/indkøbere har ikke den nødvendige viden, hvad disse produkter indeholder og hvordan man skal 

spørge sin, typisk asiatiske, leverandør efter relevant information, ligesom det kan være svært at vurdere, hvilken 

lovgivning som gælder for produkterne. Det betyder ofte fejlmærkning, ulovlige produkter med ikke-tilladte, farlige 

stoffer og også forbrugerklager. 

Har du brug for hjælp til at finde rundt i lovgivningen og til at stille de rigtige spørgsmål, der vedrører dine produkter, 

og hjælp til at markedsføre korrekt kan vi være behjælpelige. Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 

 

SPC - biocider 

Biocidgodkendelser kan være en kompleks størrelse, ligesom det kan være svært at vurdere, hvorvidt man kan bruge 

sin leverandørs godkendelse i Danmark eller om man kan lægge sig op ad en allerede godkendt formulering. 

3. december 2014 introducerede EHCA (European Chemical Agency) en såkaldt SPC editor, som sammenfatter det 

biocidholdige produkts egenskaber via det IT-tool der benyttes for biocider (R4BP3). 

Man kan bruge programmet til at ansøge om enkelte produkter, produktfamilier og til de enkelte medlemmer i 

familien og gøre det lettere at generere SPC’er for produktfamilier, da det er muligt at danne et nyt SPC for et 

medlem i familien baseret på et eksisterende SPC for et andet medlem i familien. Desuden vil den nye struktur i 

SPC’erne gøre det lettere at sammenligne forskellige produkter. 

Vi har nu gennem et stykke tid samlet erfaringer med dette tool og hjælper gerne ved biocidansøgninger eller andre 

spørgsmål i forbindelse med biocider. Kontakt Anne Petersen eller Peter Waksman – tlf. 38347798. 
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Kosmetiske produkter 

Kosmetiske produkter har længe været reguleret efter forordning 1223/2009, men vi                                                                      

mærker først nu større fokus på de ”nye” forpligtelser, som lovgivningen medfører. 

De nye områder er bl.a., at alle kosmetiske produkter skal anmeldes til den europæiske produktdatabase (CPNP), 

sikkerhedsvurdering af kosmetiske produkter (vejledning) samt fokus på ansvar i forbindelse med kosmetiske 

produkter, herunder roller for forpligtelser. 

Der har for nyligt været nogle forskellige myndighedsafklaringer i forbindelse med CMR-stoffer, som evt. er ulovlige 

selvom de er listet på bilagene (positivlisterne) og gråzoneområder i forbindelse med om produkter tilhører 

lovgivningen om kosmetiske produkter eller kemiske blandinger. 

Vi kan være behjælpelige omkring alle elementer i forhold til markedsføringen af et kosmetisk produkt.                     

Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 

 

Affaldsområdet får ny fokus med kampagnen ”Kend dit affald” 

Miljøstyrelsen kører informationskampagnen ”Kend dit affald” om affaldssortering på 

arbejdspladsen i 2015 og 2016 (http://kendditaffald.dk/) 

Miljøstyrelsen peger på, at der er stor forskel på, i hvilken grad forskellige virksomheder 

prioriterer affaldssortering. 

Det samme billede ser vi også inden for kildesortering og mærkning af farligt affald.  

Der er samtidig mange penge at spare på affaldsbudgettet ved at være helt skarp på mærkningsreglerne. 

Vi står klar til at hjælpe eller undervise jer på din virksomhed, så der kommer helt styr på fraktionering, mærkning og 

sikker håndtering af kemikalieaffaldet. 

Vi afholder løbende kurser i affaldsmærkning og tilbyder også at skræddersy et uddannelsesforløb tilpasset den 

enkelte virksomhed.  

Du kan på vores hjemmeside tilmelde dig næste åbne kursus, som afholdes d. 12. maj 2016 eller ringe og høre 

nærmere om et virksomhedstilpasset kursus. Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

FFFH-vurderinger  

FFFH - Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening af producenter, importører og                      
forhandlere af hobby- og beskæftigelsesmaterialer i Danmark.  De har til formål at gøre det lettere                                         
for forbrugerne at træffe et sikkert og miljørigtigt valg. 

Kriterierne for foreningen er netop blevet offentliggjort og vi har assisteret i denne forbindelse. 

Hvis I har brug afklaringer eller hjælp til at kunne bruge/dokumentere A-mærket, så er I meget velkomne til at 
kontakte os.  Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 
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NYT: Få tjekket etiketterne til dyrefoder 

Hvis du forhandler, importerer eller producerer dyrefoder gælder der helt særlige krav til mærkning, beskrevet i 

Fødevarestyrelsens regler, EU’s Markedsføringsforordning og Fodertilsætningsstofforordning samt tilhørende 

vejledninger på området. 

 

 

 

Altox tilbyder at tjekke dine etikker igennem for eventuelle fejl og mangler.  

Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

Altox-beregningsskema for blandinger efter CLP  

Vi har netop sendt et opdateret beregningsskema til trykkeren, så det kan være klart til slutningen af næste uge. Det 

indeholder nogle små opdateringer pga. ændrede regler i CLP og nogle tilføjelser og forbedringer, som kursister 

gennem tiden har foreslået – skemaet er alligevel snart 5 år gammelt. 

En fin lille julegave til CLP manden eller kvinden, som har alt. 

Bestil på Altox-hjemmeside www.altox.dk fra næste uge eller skriv en mail: altox@altox.dk 

  

ALTOX ØNSKER DIG EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR 

 

 

 

 


