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Hva er REACH? 
Hvordan vil utførende bedrifter i byggenæringen bli 

påvirket av det nye regelverket? 
 
 

REACH = Registration, evaluation, authorisation of chemicals 
 
EUs nye kjemikalieforordning (REACH) innebærer felles registrering og regulering 
av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH gjelder nå også for Norge 
gjennom EØS-avtalen. Regelverket vil først og fremst få konsekvenser for 
framstillere av kjemikalier, men det vil også få noen følger for byggenæringen. 
 
Framstillere i EØS-området og importører (den som er ansvarlig for importen av et stoff til EØS-
området) skal registrere alle rene kjemiske stoffer og stoffer i stoffblandinger til Kjemikaliebyrået i 
Helsinki når stoffene foreligger i mengder større eller lik 1 tonn pr. år pr. framstiller eller importør. 
Registreringsplikten gjelder alle rene kjemiske stoffer uansett om stoffene er klassifiseringspliktige 
eller ikke. Vær oppmerksom på at ved import av et råstoff eller en stoffblanding, må alle de 
inngående stoffene registreres dersom de er i mengder over 1 tonn per år pr. framstiller/importør. 
Registreringsplikt gjelder også i enkelte tilfeller for stoffer i produkter (articles). Hvis stoffene ikke er 
registrert innen gitte tidsfrister, er det ikke lov å ha stoffene på markedet. Er du framstiller eller 
importør av stoffer som faller inn under REACH må du også preregistrere disse til EUs nye 
Kjemikaliebyrå i Helsinki. Vær oppmerksom på at preregistreringsfasen er tidsbegrenset til mellom 
1.juni og 1. desember 2008.  
 
REACH vil erstatte deler av det kjemikalieregelverket som gjelder i dag, men blant annet 
avfallsregelverk og arbeidsmiljøregelverk vil være som før. 
 
REACH gir næringslivet ansvar for å skaffe kunnskap og vurdere risiko for kjemikaliene samt ansvaret 
for å kommunisere eventuell risiko og sikkerhetstiltak gjennom forsyningskjeden. Myndighetene og et 
nytt kjemikaliebyrå skal foreta ytterligere evaluering.  
 
Statens forurensningstilsyn (SFT) er nasjonal myndighet for REACH i Norge. Se 
http://www.sft.no/reach  
 
Konsekvenser for entreprenører og andre utførende bedrifter 
 

• For de fleste virksomheter vil det bli små endringer i forhold til dagens håndtering av 
kjemikalier. 

• Dagens praksis med hensyn til opprettelse og bruk av stoffkartotek opprettholdes. 
• Ved handel med produkter innenfor EU/EØS-området er det produsent/importør som 

har et ansvar for å registrere kjemikalier i det nye Kjemikaliebyrået. 
• Virksomhetene må ikke plassere noe kjemikalie på markedet som ikke er registrert i 

REACH. 
 

http://www.sft.no/malgruppetema____29845.aspx


• For enkelte produkter vil sikkerhetsdatablad (tidligere kalt HMS-datablad) innholde 
ekstra opplysninger i et vedlagt eksponeringsscenarie (ES). Her skal 
kjemikalieprodusentene beskrive eksponering ved gitte bruksområder og hvordan 
stoffet kan håndteres forsvarlig. 

• Virksomhetene forplikter seg til å bruke stoffet kun på den måten og under de 
betingelsene som produsenten/importøren foreskriver. I praksis betyr dette at 
mottaker av sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenarier (ES) plikter å sikre at 
leverandørens foreslåtte sikkerhetstiltak dekker virksomhetens bruk av kjemikaliet.  

• Virksomheten har følgende muligheter dersom bruken av stoffet/produktet ikke er 
beskrevet i eksponeringsscenariet (ES): 

o Gjøre bruken din av produktet kjent for produsenten slik at han kan lage en 
ES for din bruk 

o Endre bruksmåten av produktet slik at den sammenfaller med produsentens 
ES 

o Finne en annen leverandør som har et ES som dekker din bruksmåte 
o Lage din egen kjemiske sikkerhetsvurdering (Ikke anbefalt, store kostnader!) 
o Stoppe bruken av produktet og heller finne et alternativt produkt eller en 

alternativ prosess 
• Det advares mot å ta inn stoffer fra land utenfor EU, for eksempel via 

underentreprenør eller egne ansatte. Merk at en entreprenør blir importør 
dersom han importerer kjemiske stoffer, kjemiske stoffblandinger eller faste 
bearbeidede produkter fra land utenfor EU/EØS (for eksempel baderomskabiner fra 
Kina). Med dette følger flere plikter. De er beskrevet nedenfor. 

 
 
Konsekvenser for bedrifter som tar i bruk stoffer fra land utenfor EU 
 

• Virksomheter som kjøper produkter direkte utenfor EU, eller engasjerer 
tjenesteleverandører/underentreprenør som bringer inn produkter fra land utenfor 
EU, får et ”importøransvar” i REACH-bestemmelsene. 
 

• Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som produseres eller importeres i 
mengder over 1 tonn/år enten som et rent stoff eller som innholdsstoff i en eller flere 
kjemiske stoffblandinger, skal registrere stoffet i det nye Kjemikaliebyrået. 
 

• Registrering skjer ved at man fyller ut et ”teknisk dossier” som sendes til 
Kjemikaliebyrået. Så framt stoffet produseres eller importeres i mengder over 10 
tonn/år skal det dessuten sendes inn en rapport om kjemikaliesikkerhet. 
 

Se også:  
 
www.norskindustri.no/reach 
http://echa.europa.eu 
 
 
Dette faktaarket er utarbeidet av Miljøforum i BNL med assistanse fra Norsk Industri. 
Oslo juni 2008/RRL 
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