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Trygge produkter uten forbudte stoffer

▪ Produkter som selges i Norge skal ikke 
inneholde forbudte stoffer

▪ De skal være merket riktig (fareetikett, 
følbar merking, CE-merke, overkrysset
avfallsbeholder)

▪ De skal ha barnesikker lukking

▪ Andre krav



Utfordringer for importører/distributører

▪ Hvilke plikter har jeg?                               

▪ Hvilke regelverk må jeg forholde meg til?

▪ Stoff/stoffblanding/kjemikalie/produkt/fast 

produkt?

▪ Jeg er importør/distributør men har jeg også 

flere roller?

▪ Hvordan holde seg oppdatert?

▪ Vanskelig og komplisert…



Veiledningsdokumenter?



Mange lister med kjemikaliereguleringer

▪ Kjemikalieregelverkene omfatter flere 

lister med stoffer

▪ Hvordan enkelt finne informasjon om 

– hvilke stoffer som er oppført på 

de ulike listene?

– hvordan stoffer er regulert?



Et stoff kan være oppført på flere lister

Stoff på en av listene, hva betyr det? 

Kan medføre:

• plikt om informasjon

• krav om substitusjon

• krav til godkjenning før bruk

• forbud mot bruk eller begrensninger 

for bruk innen visse bruksområder

• arbeid er i gang for å regulere stoffet

Kjemikaliesøk – verktøy for å finne fram i 

regelverket for kjemikalier



Kjemikalieveileder for importører

www.miljodirektoratet.no/

kjemikalieveileder

http://www.miljodirektoratet.no/kjemikalieveileder


REACH og CLP



Regulering

REACH:

❖ Registration

❖ Evaluation

❖ Authorisation
and restrictions
– of CHemicals

CLP:

❖ Classification

❖ Labelling

❖ Packaging

EU-forordninger gjennomført ordrett i norske forskrifter:

REACH-forskriften (forordning (EF) nr. 1907/2006)

CLP-forskriften (forordning (EF) nr. 1272/2008) 

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet – myndigheten er delt med Arbeidstilsynet og 

DSB



Mål med REACH og CLP

Sikre høyt
beskyttelsesnivå for 
mennesker og miljø

Fremme alternative 
testmetoder for 
farevurdering av 
kjemiske stoffer 

Sikre fri flyt av
varer

Fremme
konkuranseevne og 

innovasjon



Hovedroller for industrien
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Fremstiller: 

lager et stoff

Importør: 

importerer

kjemikalier fra

land utenfor

EØS-området

Nedstrømsbruker: 
bruker kjemikalier i

egen virksomhet eller

lager stoffblandinger/

faste produkter

Distributør: 

lagrer eller

distribuerer

kjemikalier

En virksomhet

kan ha flere

roller – avhenger

av aktiviteten



Distributører



Nøkkelelementer i REACH

•Stoffer som er fremstilt og importert til EØS-
området skal registreres hos ECHA 

• Informasjon om sikker bruk skal kommuniseres i
forsyningskjeden

Registrere

•Undersøkelse av registrantenes testforslag

•Undersøkelse av om datakravene er innfridd

•Vurdering av industriens dokumentasjon/avklare
mulig risiko

Evaluere

•Kandidatlista – stoffer som gir grunn til stor 
bekymring

•Krav om godkjenning før bruk av visse stoffer

•Begrensning og forbud mot bruk av visse stoffer

Regulere 
farlige stoffer



Registrering under REACH



Registrering  

▪ Gjelder for fremstillere og importører til EØS

▪ Registreringsplikten omfatter virksomheter som 

lager eller importerer stoffer i årlige volumer på  

1 tonn eller mer

– import til EØS-området

– stoffer - alene eller i blanding

• i sjeldne tilfeller også stoffer i faste 

produkter

▪ Industrien har bevisbyrden

– må dokumentere egenskaper og risiko

– risiko må være under kontroll

▪ Ingen data, intet marked!
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Dokumentasjonskrav ved registrering

1 tonn/år

Dossier:
Identitet og volum

Fremstilling/import, bruk

Fys/kjem

Toks/økotoks testdata*

Klassifisering og merking
Testforslag (virveldyr)

≥ 10 tonn/år

Kjemisk
sikkerhetsrapport
(CSR):

Risiko- og PBT- vurdering

Klassifiserte stoffer og 
PBT/vPvB-stoffer
CSRen skal også
inneholde:

Eksponeringsvurdering
m/eksponeringsscenarier

Risikokarakterisering av
all bruk

• Datakravene øker med økende

volum (REACH Annex 7-10)  



Tidsfrister for REACH-registrering

▪ Registrering av stoffer som allerede var på markedet før REACH trådte i 
kraft foregår i perioden 2010 til 2018

▪ Den siste fristen er 31. mai 2018 - omfatter stoffer i årlige fremstilt 
eller importert* volum fra 1 til 100 tonn

▪ Fra 1. juni 2018 må alle stoffer på markedet, fremstilt eller importert i 
årlige volumer over 1 tonn være registrert før de kan omsettes

*import til EØS-området

http://echa.europa.eu/reach-2018


Kommunikasjon i forsyningskjeden og 
sikkerhetsdatablad (SDS)



Kommunikasjon i forsyningskjeden

Copyright: European Chemicals Agency (ECHA)



Sikkerhetsdatablad (SDS) (1)

▪ Skal gi informasjon til de som jobber med eller i 
nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan 
beskytte seg selv og miljøet (REACH artikkel 31 
og vedlegg II)

▪ Krav for 
• stoff eller stoffblanding klassifisert som farlig

• PBT/vPvB-stoffer

• stoff på kandidatlista i REACH

• ikke-klassifisert stoffblanding som inneholder
visse stoffer over spesifiserte grenser (på
forespørsel)

www.hms-datablad.com



Sikkerhetsdatablad (SDS) (2)

1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av 

selskapet/foretaket

2 Fareidentifikasjon

3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

4 Førstehjelpstiltak

5 Brannslokkingstiltak

6 Tiltak ved utilsiktede utslipp

7 Håndtering og lagring

8 Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

10 Stabilitet og reaktivitet

11 Toksikologiske opplysninger

12 Økologiske opplysninger

13 Sluttbehandling

14 Transportopplysninger

15 Opplysninger om regelverk

16 Andre opplysninger

Krav til innhold i SDS:

▪ Skal være skrevet på norsk

▪ 16 obligatoriske avsnitt

– inkludert klassifisering og 

merking i henhold til CLP

▪ Skal oppdateres ved nye 

opplysninger som kan påvirke 

tiltakene for risikohåndtering



Kandidatlista i REACH



Kandidatlista (1)

Liste med stoffer med alvorlig grunn til bekymring 

(Substances of very high concern (SVHC)):

▪ CMR-stoffer
- kreftfremkallende (Carc. 1A eller 1B) 

- arvestoffskadelige (Muta. 1A eller 1B)

- reproduksjonsskadelige (Repr. 1A eller 1B)

▪ PBT-eller vPvB-stoffer
- persistente, bioakkumulerende og toksiske, eller

- veldig persistente og veldig bioakkumulerende

▪ Stoffer som gir tilsvarende bekymring
- hormonforstyrrende, kronisk toksiske stoffer og innåndingsallergener  

- potensielle PBT/vPvB-stoffer som ikke oppfyller kriteriene
Foto: GEOPhoto.no



Kandidatlista (2)

❖ 132 CMR stoffer: bl.a. akrylamid, 7 arsenforbindelser,  28 blyforbindelser, 14 kromater, 
5 koboltforbindelser, 12 ftalater, 6 borforbindelser, 2 ildfaste keramiske fibre (RCF), 
tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) og blandinger av alkyldiestere, bisfenol A

❖ 25 PBT/vPvB stoffer: bl.a. 2 bromerte flammehemmere (HBCDD og deka-BDE), 
6 perfluorerte syrer (PFOA, APFO og C11-C14 PFCA), 2 UV stoffer (UV-320 og UV-328), 7 
trekulltjæreforbindelser, kortkjedete klorparafiner (SCCP), bis(tributyltinn)oksid 
(TBTO), muskxylen og karanal, benzo[a]pyren, PFDA

❖ 7 hormonforstyrrende stoffer mht. miljøet: nonylfenol, nonylfenoletoksylater, 
oktylfenol, oktylfenoletoksylater og ftalaten DEHP, 4-tert-pentylfenol, 4-heptylfenol

❖ 6 kronisk toksiske stoffer: 6 kadmiumforbindelser

❖ 3 sensibiliserende stoffer ved innånding: 2 ftalsyreanhydrider og azo-diformamid

132 CMRs
25 PBT/vPvBs
7 endocrine disrupters/env
6 chronic toxic substances
3 respiratory sensitizers 

Pr april 2017: 173 stoffer



Kandidatlista (3) 

▪ Hva betyr det?

- Kandidater til videre regulering

- Vurder substitusjon!

- Informasjonsplikt!

▪ Oppdateres to ganger i året

Foto: iStock



Kandidatlista (4)

Informasjonsplikt:

▪ Leverandører har informasjonsplikt til kunder ved 
levering av kandidatlistestoffer:

➢ stoffer  sikkerhetsdatablad

➢ i blandinger  sikkerhetsdatablad hvis ≥ 0,1 
%

➢ i faste produkter  info om sikker bruk hvis 
 0,1%

▪ Importører til EØS og produsenter av faste 
produkter

➢ meldeplikt til ECHA innen 6 md. ved innhold 
 0,1% og totalt over 1 tonn

➢ beregnes pr. enkelt del for sammensatte 
produkter

Foto: iStock



Krav om godkjenning under REACH

Kandidat

-lista

Krav om 

godkjenning

før bruk



REACH vedlegg XIV (1)

▪ Stoffer på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning

▪ Stoffer på kandidatlista som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av 
mennesker og miljø prioriteres til REACH vedlegg XIV

▪ For stoffer på denne lista må industrien søke ECHA om godkjenning før 
omsetting/bruk

– stoffene er forbudt å bruke dersom godkjenning ikke er innvilget
• gjelder i hele EU/EØS

– ingen nedre tonnasjegrense 

– kan benytte leverandørens innvilgede godkjenning

– omfatter ikke import av faste produkter
• men behov for restriksjon skal vurderes 



REACH vedlegg XIV (2)

Stoff Søknadsfrist Utløpsdato

3 Herdere (MDA, teknisk MDA og MOCA) 21.2.2013/22.8.2017

22.5.2016

21.8.2014/22.2.2016

22.11.2017

Musk xylen 21.2.2013 21.8.2014

4 Ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) 21.8.2013 21.2.2015

14 Kromatforbindelser 21.11.2013/21.3.2016/

22.7.2017

21.5.2015/21.9.2017/

22.1.2019

3 Arsenstoffer (arsensyre, diarsentrioksid og diarsenpentoksid) 21.11.2013/

22.2.2016

21.5.2015/

22.8.2017

2 Flammehemmere (HBCDD og TCEP) 21.2.2014 21.8.2015

3 Løse-/rensemidler (EDC, diglyme og trikloretylen) 21.10.2014/

22.2./22.5.2016

21.4.2016/

22.8/22.11.2017

2,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT) 21.2.2014 21.8.2015

Pr. april 2017: 31 stoffer



REACH vedlegg XIV (3)

Søknad om godkjenning – viktige vurderinger:

▪ Hva hvis stoffet ikke lenger kan brukes?
– Hvis substitusjon er uaktuelt må noen søke om godkjenning

– En godkjenning innvilges for spesifikk bruk og spesifikk forsyningskjede

– Etterfølgende/nedstrøms brukere må søke selv hvis deres bruk ikke er dekket av en 
søknad oppstrøms i forsyningskjeden

▪ Hvem i forsyningskjeden bør eventuelt søke?
– Fremstiller/importør kan søke for hele forsyningskjeden

– En enerepresentant til fremstiller utenfor EØS-området kan også søke

– En etterfølgende bruker kan søke for sitt eller nedstrøms bruk men ikke oppstrøms i 
forsyningskjeden



REACH vedlegg XIV (4)

Kontakt leverandørene dine og start dialog for å bli
enige om hvem som skal søke og for å sikre at din bruk
blir dekket av søknaden

Distributører (de som kun lagrer stoffet) 

er ikke omfattet hvis de ikke bruker

stoffet

Fremstilling og operasjoner nødvendige

for produksjonsprosessen er ikke omfattet

av krav om godkjenning



Restriksjoner under REACH



Foto: iStock

REACH vedlegg XVII (1)

Stoffer på REACH vedlegg XVII er underlagt 
forbud og begrensninger

▪ Regulering av stoffer som utgjør en
uakseptabel risiko for human helse eller
miljø
– omfatter både fremstilling , omsetning og 

bruk

– gjelder for alle aktører i EU/EØS-området

– den eneste måten i REACH å regulere 
importerte produkter (articles)

▪ Kraftig virkemiddel - ingen mulighet til å 
søke godkjenning eller dispensasjon



www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forordning/

Norsk-uoffisiell-versjon-av-konsolidert-REACH-

vedlegg-XVII-begrensninger/

REACH vedlegg XVII (2)

▪ Omfatter per nå 67 poster med restriksjoner

– knyttet til stoff, stoffblandinger eller 
produkter

– flere av restriksjonene omfatter store 
grupper av stoffer

– generelle forbud eller spesifikke
bruksområder

– overgangsordninger før regelverket trer i
kraft

http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forordning/Norsk-uoffisiell-versjon-av-konsolidert-REACH-vedlegg-XVII-begrensninger/


Litt om plikter i CLP



Nøkkelelementer i CLP

•Fremstillere, importører og nedstrømsbrukere skal
klassifisere stoffer og stoffblandingerKlassifisere

•Leverandører skal merke og emballere sine kjemikalierMerke og emballere

•Fremstillere og importører skal melde klassifisering av
sine stoffer til ECHA (CLP art. 40)

•Leverandører skal gi informasjon om sine farlige
stoffblandinger, til bruk for de nasjonale
giftinformasjonssentrene (CLP art. 45 og vedlegg VIII)

Kommunisere

•CLP gjennomfører FNs globale system for klassifisering
av farlige kjemikalier (GHS) i EØS

•Klassifisering av visse stoffer harmoniseres
Harmonisere



Klassifisering og merking (1)

Hensikten med å klassifisere og merke er å:

- identifisere farlige egenskaper ved kjemikalier 

- slik at de som håndterer kjemikaliene får den       
informasjonen som er nødvendig for tilstrekkelig 
beskyttelse

▪ Alle farlige stoffer og stoffblandinger skal 
klassifiseres og merkes før de bringes i omsetning

▪ Nye farepiktogrammer fra 1. juni 2017

▪ CLP har 28 fareklasser, og noen av dem er videre delt 
i underkategorier



Copyright: European Chemicals Agency (ECHA)

Klassifisering og merking (2)

Klassifisering og merking består av 
disse elementene:

▪ Farepiktogram: grafiske symboler som 
angir farene ved et stoff eller en 
stoffblanding

▪ Varselord: angir en fares alvorlighetsgrad -
‘fare’ eller ‘advarsel’

▪ H-setning (Hazard-statement): beskriver 
farene ved et stoff eller en stoffblanding 
– eks. H318 Gir alvorlig øyeskade 

▪ P-setning (Precautionary-statement): 
beskriver tiltak for å forhindre eller 
redusere skadevirkninger  
– eks. P331 Ikke fremkall brekning



Klassifisering og merking (3) 

Etikettopplysninger (CLP art. 17):

• Leverandørens navn, adresse, 

tlf.nummer

• Nominell mengde av 

stoff/stoffblanding

• Produktidentifikator/Innholds-

stoffer

• Farepiktogram

• Varselord

• Faresetninger

• Sikkerhetssetninger

• Tilleggsopplysninger



Klassifisering og merking (4) 

Krav til etiketten:

▪ Teksten skal være på norsk – og være lesbar

▪ Krav til etikettens og farepiktogrammenes 
størrelse (CLP art 31 og vedlegg I, del 1, 
1.2.1) 

Barnesikker lukning/følbar advarselsmerking:

▪ Enkelte farlige kjemikalier som selges til 
forbrukere skal ha barnesikker lukning 
og/eller følbar advarselsmerking



Klassifisering og merking (5) 

C&L Inventory – liste med klassifisering og merking av 
stoffer:

▪ Database med oversikt over klassifisering og 
merking for stoffer (ikke stoffblandinger) på det 
europeiske markedet

▪ Over 120 000 stoffer i databasen i dag

▪ Inneholder både harmonisert klassifisering 
(vedlegg  VI til CLP) og selvklassifisering

▪ https://echa.europa.eu/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

Foto: iStock

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database


Klassifisering og merking (6)  

Harmonisert klassifisering:

– klassifisering av et stoff vedtatt av 
myndighetene i EU og inkludert i 
CLP, vedlegg VI 

– gjelder nødvendigvis ikke alle 
fareklasser for et stoff

– slike klassifiseringer er bindende

Selvklassifisering: 

Industrien må selv klassifisere: 

– stoffer som ikke har en 
harmonisert klassifisering 

– stoffer som har en harmonisert 
klassifisering kun for enkelte 
fareklasser 

– alle stoffblandinger 



Produktspesifikke regelverk
- Elektriske og elektroniske produkter
- Leketøy
- Vaskemidler
- Produktdeklarering



EE-produkter (1)

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er 

regulert i produktforskriften kap 2a (EUs RoHS-

direktiv, 2011/65/EU)

Disse stoffene og stoffgruppene er forbudt i EE-

produkter:

• bly 

• kadmium 

• seksverdig krom 

• kvikksølv

• bromerte flammehemmere (PBB, PBDE) 

• ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) gjelder fra 22.7.2019

Foto: John Petter Reinertsen



EE-produkter (2)

Distributør/importør har ansvar for å: 

• sjekke at produktet er utstyrt med 

samsvarserklæring, CE-merke, navn og postadr til 

produsent og importør, sporbarhetsmerking, 

overkrysset avfallsbeholder

• ta kasserte EE-produkter i retur

• være medlem av godkjent returselskap dersom du 

kjøper EE-produkter fra et EØS-land

Foto: John Petter Reinertsen



Leketøy (1)

▪ Leketøy er regulert i forskrift om sikkerhet ved leketøy 
(leketøyforskriften). Samme regelverk i hele EU/EØS.

▪ Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, 
mekaniske, elektriske, hygieniske, brennbare og 
radioaktive egenskaper. 

▪ Forskriften forvaltes av Miljødirektoratet og Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Miljødirektoratet er ansvarlig for de delene av forskriften
som omhandler kjemikalier, hygiene og støy.

▪ Vær oppmerksom på at dersom du selger leketøyet under 
eget navn eller varemerke regnes du som produsent

Barn eller andre skal ikke kunne skades på grunn av 
kjemiske stoffer i leketøyet

Foto: John Petter Reinertsen



Leketøy (2)

Krav til kjemikalier i leker:

▪ Migrasjonsgrenser for en rekke stoffer

▪ Forbud mot duftallergener 

▪ Grenser for bruk av CMR-stoffer 

(kreftfremkallende, arvestoffskadelige og 

reproduksjonsskadelige)

▪ Særlige grenser for spesifikke stoffer i leker til 

barn under tre år eller leker som er ment å puttes 

i munnen

Foto: John Petter Reinertsen



Leketøy (3)

▪ Leker skal være i samsvar med produkter, stoffer og 
stoffblandinger i annet regelverk

▪ Dette gjelder for eksempel:

– REACH vedlegg XVII: forbud mot ftalater (post 51 
og 52), kadmium (post 23), benzen (post 5), 
azofargestoffer (post 43), nikkel (post 27)

– Produktforskriften: forbud mot formaldehyd i 
tekstiler (§ 2-10), kortkjedede klorparafiner (§ 2-
4), kvikksølv (§ 2-3), regler for batterier (§ 2-17 
og 2-18), regler for elektriske/elektroniske 
produkter(kapittel 2a) 

– CLP: gjelder leker som også er kjemikalier

– Næringsmiddelregelverk: leker som er i kontakt 
med mat/godteri 

– Kosmetikkregelverk: leker som også er kosmetikk
Foto: John Petter Reinertsen



Vaskemidler (1)

▪ Vaskemidler er regulert i produktforskriften

(§2-14) (EUs vaskemiddelforordning (EF) nr. 

648/2004)

▪ I tillegg noen særnorske grenseverdier for 

maksimalt tillatt innhold av fosfor (§2-12) 

Foto: Andeva, iStockphoto



Vaskemidler (2)

▪ Krav til merking av emballasje 

▪ Krav til informasjon og SDS

▪ Krav til nedbrytbarhet og testing av 

overflateaktive stoffer*

▪ Innhold av oktylfenol, nonylfenol og 

deres etoksilater er strengt regulert

▪ Krav til innhold av fosfor

*Importør skal få dokumentasjon fra produsenten på 

forespørsel

Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet



Vaskemidler (3)

▪ Det er norsk produsent eller importør som er 
ansvarlig for at merking og datablad er på 
norsk

▪ Produsent: 

Den som fysisk produserer, importerer, 
emballerer/omemballerer eller andre 
som bidrar til endringer i sammensetning 
eller egenskaper til produktet

Den som merker eller endrer merkingen 
(direkte oversettelse ansees ikke som 
endring)

Foto: iStockphoto



Deklarering til Produktregisteret (1)

▪ Plikten til å deklarere til produktregisteret er en nasjonal 
bestemmelse. Plikten er hjemlet i 
deklareringsforskriften.

Deklareringsplikten gjelder for:

– kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) som er 

fareklassifisert og som produseres eller importeres i 

mengder på 100 kilo eller mer per år. 

– alle produkter som omfattes av biocidforskriften

– alle produkter som omfattes av forskrift om 

mikrobiologiske produkter

– alle kjemikalier som omfattes av forskrift om 

utgangsstoffer for eksplosiver

Informasjonen skal oppdateres uten ugrunnet opphold 

og på eget initiativ.

Foto: iStockphoto

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-19-541?q=deklareringsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-04-10-548?q=biocidforskriften
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-19980122-0093.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-02-588


Deklarering til Produktregisteret (2)

Opplysninger som skal gis:

▪ Handelsnavn 

▪ Navn på ansvarlig virksomhet

▪ Fullstendig sammensetning

▪ Fareklassifisering

▪ Fysikalske egenskaper

▪ Bruksområde
– Produkttype – en beskrivelse av produktets 

funksjon

– Bransje som bruker kjemikaliet

▪ Årlig rapportering av mengder

▪ For biocider må også aktivt stoff spesifiseres



Kjemikalieveileder for 
importører







Hvordan holde seg oppdatert?



Følg med på myndighetenes nettsider

▪ Følg med på våre REACH og CLP 
nettsider 

www.miljodirektoratet.no/reach

www.miljodirektoratet.no/clp

▪ Abonnere på nyheter fra 
Miljødirektoratet 
www.miljodirektoratet.no/no/Varsling/

▪ Miljødirektoratets svartjeneste for 
kjemikalieregelverk: 
kjemikalier@miljodir.no

http://www.miljodirektoratet.no/reach
http://www.miljodirektoratet.no/clp
http://www.miljodirektoratet.no/no/Varsling/
mailto:clpreach@miljodir.no


Lenker faktaark/brosjyrer

▪ Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier

▪ Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier

▪ Emballasje for farlige kjemikalier – barnesikret lukning og følbar 
advarselsmerking

▪ Import av faste produkter

▪ Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

▪ Vaske- og rengjøringsmidler – krav til merking og datablad

▪ Importør av EE-produkter – Hva er ditt ansvar?

▪ Distributør av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

▪ Importør – Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

▪ Distributør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Desember-2014/Sikkerhetsdatablad-for-farlige-kjemikalier/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/September-2014/Innforing-i-klassifisering-og-merking-av-kjemikalier/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Januar-2014/Emballasje-for-farlige-kjemikalier--barnesikret-lukning-og-folbar-advarselsmerking-CLP1/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Import-av-forbrukerprodukter/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/Oktober-2013/Kjemikaliekrav-i-leketoyforskriften/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/November/Vaske--og-rengjoringsmidler-krav-til-merking-og-datablad/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Desember-2016/Importor-av-EE-produkter---Hva-er-ditt-ansvar/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Desember-2016/Distributor-av-EE-produkter---Hva-er-ditt-ansvar/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/Oktober-2013/Importor---Hva-er-ditt-ansvar-for-sikkerhet-ved-leketoy/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/Oktober-2013/Distributor---Hva-er-ditt-ansvar-for-sikkerhet-ved-leketoy/


www.miljødirektoratet.no


