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Nyhedsbrev fra Altox – Fakta om stoffer, emballage og mærkningskrav 

 

Sommeren står for døren, og Altox sender derfor det sidste nyhedsbrev ud, inden vi alle drager på ferie ud i 
det danske sommerland.  

 

 

Vi har været igennem en lang periode med mange forskellige retningslinjer og 
påbud fra myndighedernes side i forbindelse med COVID-19. Det har medført 
ændringer i alles dagligdag og også i forhold til Altox’ mange kurser og vores 
temadage. Vi har flyttet både kurser og temadage i forårssæsonen til 
efterårssæsonen, hvor myndighederne atter tillader forsamlinger i større grupper.  

Samtidig ved vi godt, at der naturligvis stadig skal tages forholdsregler og være 
retningslinjer for vores samvær. Hos Altox gør vi alt for at passe på hinanden, og vi følger til enhver tid 
myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne, så du som kursist kan føle dig tryg ved at deltage i 
vores kurser og på vores temadag.  

Men trods de seneste måneders fokus på håndsprit og hånddesinfektion må vi ikke glemme alle andre 
områder, der også er vigtige for vores hverdag. Tænk blot på vigtigheden af etiketten på kemiske stoffer og 
blandinger, hvor en korrekt mærkning skal beskytte både brugerne og miljøet. Du kan lære at mærke dine 
stoffer og blandinger korrekt på vores kursus i CLP-mærkning af blandinger og produkter den 1. og 2. 
september 2020. Se vores kursuskatalog her. 

Se datoerne for Altox temadage og tilmeld dig: 

 

• 25. november i Århus 

• 26. november i Middelfart 

• 1. december i København 

 

 

Import af hånddesinfektion kan være en vanskelig affære - men ikke umulig med den rette 
hjælp 
 
Importerer du hånddesinfektionsmidler, der kommer uden for EU, skal produkterne overholde en del regler for at 
være lovlige og kunne sendes ud på det danske marked. Det kan være en jungle at navigere i som importør. 
Bliver dine kemikalier fanget i toldkontrollen? 
Altox a/s har hjulpet mange kunder på det seneste med at berigtige deres kemikalier, som blev fanget i tolden.  

Læs hvordan i dette link 

 

 

https://altox.dk/http-altox-dk-wp-content-uploads-2016-10-kursuskatalog2020-pdf/
https://altox.dk/events/temadag-i-aarhus/
https://altox.dk/events/temadag-i-aarhus/
https://altox.dk/events/temadag-i-aarhus/
https://altox.dk/events/temadag-i-middelfart/
https://altox.dk/events/temadag-i-middelfart/
https://altox.dk/events/temadag-i-middelfart/
https://altox.dk/events/temadag-i-koebenhavn/
https://altox.dk/events/temadag-i-koebenhavn/
https://altox.dk/events/temadag-i-koebenhavn/
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/import-af-handdesinfektion-kan-vaere-en-vanskelig-affaere-men-ikke-umuligt-med-den-rette-hjaelp?publisherId=13560002&releaseId=13595577
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Virksomheder får større ansvar for emballage 

Regler omkring udvidet producentansvar for emballager er på vej. Reglerne skal give incitament til at 
designe emballage, som kan genbruges og genanvendes frem for at ende i forbrændingen. Dette kommer 
til at sætte dagsordenen for emballage - også for alle, der producerer, importerer og sælger emballerede 
kemiske produkter. Det bliver spændende at følge implementeringen i Danmark de kommende år. 

Link: Miljøminister: Virksomheder må sikre, at deres emballage kan genanvendes 

 

Lister over hormonforstyrrende stoffer 

Miljøstyrelsen har i samarbejde med myndighederne i Belgien, Frankrig, Holland og Sverige etableret en ny 
hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer. 
 
Siden består af 3 lister: 
Liste 1 er stoffer, der er identificeret som hormonforstyrrende på EU-niveau 
Liste 2 er stoffer under evaluering for hormonforstyrrende egenskaber i en EU-lovgivningerne 
Liste 3 er stoffer, der anses for hormonforstyrrende af de nationale myndigheder 

Link: Endocrine Disruptor Lists 

 

Ny grænseværdi for chrom 6 – laveste niveau i EU 

Den 1. juli 2020 træder en ny grænseværdi for chrom 6 i arbejdsmiljøet i kraft. Ændringen indebærer, at 
den danske grænseværdi for chrom 6 skærpes fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3. Dermed sænkes den 
danske grænseværdi til det laveste niveau i EU på niveau med bl.a. Holland. 

Link: Grænseværdibekendtgørelsen 

Link: Udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (chrom 6) 

 

Transport af håndsprit er farligt gods 

Håndsprit er i øjeblikket en stor import- og eksportvare. Da det er farligt gods, er det vigtigt at kende til 
transportreglerne for håndsprit både som privatperson og i erhvervsmæssigt regi. Læs 
beredskabsstyrelsens vejledning omkring hvem, der må transportere håndsprit og efter hvilke regler. 

Link: Transport af håndsprit 

 

Midlertidige lempelser for transport af håndsprit 

Midlertidige lempelser for transport af håndsprit (ADR) - Multilateral aftale M328, der gælder frem til 31. 
august 2020. 
Den nye aftale dækker transport af alkoholiske geler og opløsninger i et af de fire UN numre: UN 1170, UN 
1219, UN 1987 og UN 1993 (alle i klasse 3) i beholdere på højst 5 liter og i mængder op til 240 liter pr. 
transporterende enhed. 

Link: Multilateral Agreement M328 

 

Opdateret vejledning fra ECHA omkring giftlinjeregistrering og mærkningskrav 

To nye vejledninger fra ECHA omkring giftlinjeregistrering og de tilhørende mærkningskrav er på gaden. 
Konsekvenser fra regeljusteringerne d. 20. januar 2020 er indarbejdet i de to vejledninger. 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoeminister-virksomheder-maa-sikre-at-deres-emballage-kan-genanvendes/?utm_campaign=miljminister-virksomheder-m-sikre-at-deres-emballage-kan-genanvendes&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://edlists.org/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/698
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/a7261f54-b302-49b6-8280-6caf95db54af/Udkast%20til%20bekendtgørelse%20om%20grænseværdier%20for%20stoffer%20og%20materialer%20(chrom%206).pdf
https://brs.dk/forebyggelse/covid19/transport/Pages/Transport.aspx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M328e.pdf
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Der forventes yderligere justeringer af vejledningerne efter sommerferien, som følge af de seneste 
drøftelser i CARACAL. 

Link: Updated guidance clarifies labelling requirements for poison centre notifications 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside: "Tilmeld Altox nyhedsbrev"  

Vores LinkedIn side med nyheder kan du finde her: "Altox på linkedIn"  

Altox ønsker dig en herlig og solrig sommer. 

På gensyn til en spændende efterårssæson. 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/updated-guidance-clarifies-labelling-requirements-for-poison-centre-notifications?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200520&_cldee=cGhAYWx0b3guZGs%3d&recipientid=lead-5e2802cfc0e0e71180fa005056952b31-a6f504569bf84506bc6617f1c8e79c1e&esid=6217e195-799a-ea11-811f-005056b9310e
https://altox.dk/kontakt-os/tilmeld-nyhedsbrevet/?ct=t(Altox_Kursuskatalog_2017_20188_21_2017_COPY_01)&mc_cid=b261bbea0a&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.linkedin.com/company/2454976/?ct=t(Altox_Kursuskatalog_2017_20188_21_2017_COPY_01)&mc_cid=b261bbea0a&mc_eid=%5bUNIQID%5d

