
REACH 2018 – kom i gang!

HVILKE FORPLIGTELSER HAR DIN 
ARBEJDSGIVER? 

Hvis din virksomhed skal registrere stoffer 
til den sidste registreringsfrist 31. maj 2018, 
skal din arbejdsgiver:

• indsamle alle foreliggende oplysninger om 
stoffets egenskaber

• dele dem med andre producenter og 
importører af samme stof

• finde ud af sammen med dem, om de som 
medregistranter har alle de oplysninger, de 
behøver til at registrere 

• hvis ikke, sammen udfylde hullerne i 
oplysningerne og

• dokumentere dette i et 
registreringsdossier.

Hvis den fremstillede eller importerede 
mængde er over 10 tons årligt, skal din 
arbejdsgiver desuden:

• bruge de indsamlede oplysninger til at 
vurdere risikoen for arbejdstagere og 
forbrugere og for miljøet, og 

• fastlægge de nødvendige 
risikohåndteringsforanstaltninger til sikker 
brug af stoffet på virksomheden og hos 
dine kunder.

REACH-forordningen fastsætter, at 
virksomheder, der fremstiller eller importerer 
kemiske stoffer til EU, Island, Norge eller 
Liechtenstein i mængder på 1 ton eller 
derover årligt, registrerer dem hos ECHA. Hvis 
der ikke findes oplysninger om kemikaliets 
farlige egenskaber, skal de genereres, og 
sikkerhedsdatabladene skal opdateres om 
nødvendigt. 

ER DIN ARBEJDSGIVER PARAT? 

Den sidste registreringsfrist er 31. maj 
2018 og har betydning for virksomheder, der 
fremstiller eller importerer eksisterende 
stoffer i mængder mellem 1 og 100 tons årligt. 
Registrering gælder for kemiske stoffer som 
sådan, i blandinger eller, i visse tilfælde, i 
artikler.

Din arbejdsgiver bør begynde forberedelserne 
til REACH 2018-registreringsfristen nu ved 
at gennemgå virksomhedens portefølje fra et 
REACH 2018-perspektiv og opstille en plan for 
håndtering af 2018-registreringerne! 

Medarbejderrepræsentanter i virksomheder, der fremstiller, importerer 
eller anvender kemikalier
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HVORDAN VIL DISSE REGLER KOMME DIG 
TIL GAVN? 

Reglerne supplerer bestemmelserne om 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 
Derved vil de give bedre beskyttelse af 
arbejdstagerne ved at gøre brugen af 
kemikalier sikrere, mindske udsættelsen 
for farlige kemikalier og forhindre de 
erhvervssygdomme, kemikalierne er årsag til.

HVOR FINDES DER YDERLIGERE 
OPLYSNINGER OG STØTTE? 

ETUC har særlige REACH-websider: 
www.etuc.org/issue/reach 

ECHA giver vejledning, IT-værktøjer og 
hjælp til virksomhederne i deres roller og 
forpligtelser som registranter og brugere af 
kemikalier: 
http://echa.europa.eu/da/reach-2018
http://echa.europa.eu/da/regulations/reach/
downstream-users

De nationale REACH-helpdeske giver praktisk 
vejledning på de lokale sprog: 
http://echa.europa.eu/da/support/helpdesks

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
OSHA informerer om, hvordan risiciene 
ved anvendelse af farlige stoffer på 
arbejdspladsen håndteres: 
https://osha.europa.eu/da/themes/
dangerous-substances

I alle tilfælde skal din arbejdsgiver:

• indsende et registreringsdossier til Det 
Europæiske Kemikalieagentur. De fleste af 
oplysningerne skal indsendes i fællesskab 
med andre virksomheder, der registreres 
samme stof, og

• ajourføre sikkerhedsdatabladene for dine 
brugere, hvis det er påkrævet ud fra de 
oplysninger, der genereres til registrering.

Hvis din virksomhed anvender kemikalier på 
arbejdspladsen, skal du forhøre dig hos din 
arbejdsgiver, om: 

• de kemikalier, du anvender, er registreret 
eller påtænkes registreret af dine 
leverandører senest i 2018

• dine anvendelser dækkes af ajourførte 
sikkerhedsdatablade 

• de risikohåndteringsforanstaltninger, der 
beskrives i sikkerhedsdatabladene og 
eksponeringsscenarierne, er gennemført af 
hensyn til sikker brug af kemikaliet.

HVAD KOMMER DET MIG VED? 

Hvis din virksomhed ikke overholder REACH, 
kan det få vigtige konsekvenser for dig, da 
du muligvis ikke anvender kemikalierne på 
forsvarlig vis. 
De nationale håndhævelsesmyndigheder kan 
desuden gribe ind over for din arbejdsgiver 
med deraf følgende mulige omkostninger og 
kan endda lukke dine produktionslinjer. 
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