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HØRING AV TRE ENDRINGER I REACH-FORSKRIFTEN 

 
Vedlegg XIV til det europeiske kjemikalieregelverket Reach skal endres med oppføring av nye 

stoffer. Disse stoffene blir dermed underlagt krav om autorisasjon (godkjenning). I tillegg får flere 

av stoffene som allerede står oppført forlenget søknadsfrist og utløpsdato for visse bruksområder.  

 

En gjennomføringsforordning til Reach fastsetter visse bestemmelser om registrering og deling av 

data etter den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer. 

 

En forordning endrer artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere om 

datakravene er innfridd ("compliance check") økes fra 5 % til 20 %.  

 
Endringene i Reach vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av 
helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi 
norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene. 
 
Vi ber om kommentarer til forslaget senest 4. desember 2019. 
 

 

 

Bakgrunn 

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og autorisasjon av, samt begrensninger for 

kjemikalier (Reach) er i Norge gjennomført i forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, 

godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften).  

 
Reach vedlegg XIV lister stoffer som gir stor grunn til bekymring. Stoffene på denne listen kan ikke 

omsettes eller brukes etter en bestemt dato uten autorisasjon fra EU-kommisjonen. Gjennom en ny 

forordning endres vedlegg XIV, og de fleste stoffene fra Det europeiske kjemikaliebyrået Echas sjuende 

og åttende anbefaling over stoffer til autorisasjonsordningen føres opp på listen, tilsammen 11 stoffer. 

I tillegg får flere stoffer som allerede står på vedlegg XIV forlenget søknadsfrist og utløpsdato for visse 

bruksområder.  

 

Reach har flere overgangsbestemmelser om registrering av stoffer som var på markedet da Reach 

trådte i kraft ("innfasingsstoffer"). Det innføres nå en gjennomføringsforordning som fastsetter 

sluttdato for innfasingsperioden til 31. desember 2019 og bestemmelser om hvordan spesifikke artikler 

som gjelder innfasingsstoffer skal forstås etter denne datoen. 

 

Det har vist seg at en høy andel av industrien registreringer ikke innfrir kravene i Reach. Det innføres 

nå en forordning som endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal 

kontrollere om datakravene er innfridd økes fra 5% til 20%.  

 

Gjennomføringsforordningen for innfasingsstoffer er nylig endelig vedtatt i EU. De to andre rettsaktene 

er ennå ikke endelig vedtatt i EU. Siden alle rettsaktene er EØS-relevante, og vil bli tatt inn i EØS-

avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Hvis det blir substansielle endringer i 

de endelige EU-rettsaktene vurderes behovet for ny høring i Norge. 
 

Hovedinnholdet i rettsaktene 

 

1. Forordning som endrer Reach vedlegg XIV  
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Reach-forordningen legger opp til at særlig helse- og miljøskadelige stoffer skal underlegges krav om 

autorisasjon. Autorisasjonsordningen skal sikre at risikoen knyttet til de stoffene som er oppført på 

vedlegg XIV er under tilstrekkelig kontroll, og at stoffene etter hvert erstattes av mindre skadelige 

stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig.  

 

11 nye stoffer underlegges krav om autorisasjon 

De 11 stoffene som med denne endringen er inkludert på listen over stoffer som krever autorisasjon er 

listet i vedlegg 1, med opplysninger om iboende egenskap(er) lagt til grunn for oppføringen, 

søknadsfrist, utløpsdato og eksempel på bruksområde. Med disse stoffene vil det være totalt 54 stoffer 

på listen. Echa hadde forslag om å inkludere disse stoffene på vedlegg XIV til Reach på internasjonal 

høring 18. november 2015 til 18. februar 2016 (Echas 7. anbefaling) og 2. mars 2017 til 2. juni 2017 

(Echas 8. anbefaling). 

Forlenger frister for stoffer til reservedeler og reparasjon av produkter som er utgått 

Med denne forordningen forlenges i tillegg søknadsfrist og utløpsdato for en rekke stoffer som allerede 

står på vedlegg XIV for visse bruksområder (inngang 32 til 43). De forlengede fristene, henholdsvis 1. 

september 2021 og 1. mars 2023, skal bare gjelde søknader om å bruke stoffene til reservedeler og 

reparasjon av produkter som ikke blir produsert lenger etter utløpsdatoen. Det blir forutsatt at 

produktene ikke kan fungere uten at stoffet inngår i reservedelen eller ved reparasjonen. 

Aktører som fortsatt ønsker å omsette eller bruke stoffene må innen en søknadsfrist søke Echa om 

autorisasjon for hvert bruksområde. Dette kravet gjelder for stoffer, alene eller i blanding, herunder 

bruk av stoffer i produksjon av faste bearbeidete produkter. Faste bearbeidete produkter som blir 

importert til EØS-området omfattes ikke av autorisasjonsordningen. Etter en utløpsdato kan stoffene 

bare omsettes eller brukes hvis Kommisjonen har innvilget en autorisasjon til hvert bruksområde eller 

hvis søknaden om autorisasjon er levert innen søknadsfristen for hvert stoff. 

 

Søknad om autorisasjon av stoffene må leveres uavhengig av mengden stoff som skal omsettes eller 

brukes, dvs. all bruk over klassifiseringsgrensen og/eller 0,1 % for PBT/vPvB stoffer og 

hormonforstyrrende stoffer må være godkjent før omsetning og bruk.  

 

En etterfølgende bruker behøver ikke søke om autorisasjon hvis en leverandør lenger opp i 

forsyningskjeden allerede har fått innvilget autorisasjon for deres bruksområder. Forutsetningen er at 

den etterfølgende brukeren oppfyller betingelsene som er gitt i autorisasjonen. Det er en egen 

meldeplikt til Echa for bruk av autoriserte stoffer.  

 

Les mer om autorisasjonsordningen på Miljødirektoratets nettsider.  
 

2. Gjennomføringsforordning for innfasingsstoffer  

Med Reach-forordningen pålegges virksomheter som fremstiller eller importerer stoffer til EU-/EØS-

området å fremlegge en registreringssøknad (registreringsdossier) til Echa. Plikten til å registrere 

gjelder årlige mengder på 1 tonn eller mer av et stoff, alene eller i blanding. Registranter av samme 

stoff må samarbeide om fremskaffing av data og deling av kostnader. 

 

Reach har flere overgangsbestemmelser om registrering av stoffer som var på markedet da Reach 

trådte i kraft ("innfasingsstoffer"), for å lette byrden og fordele arbeidsmengden både for 

virksomhetene og myndighetene. Virksomheter som hadde preregistrert sine stoffer i henhold til 

artikkel 28 (forhåndsregistrering) fikk utsatte frister for å registrere, avhengig av mengde og iboende 

egenskaper til stoffene. Den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer var 31. mai 2018 og omfattet 

stoffer i mengdeintervallet 1-100 tonn. Reach inneholder imidlertid ingen bestemmelser om hvordan 

artikler i Reach som gjelder innfasingsstoffer skal forstås etter den siste registreringsfristen. 

 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/reach/krav-om-autorisasjon/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/reach/krav-om-autorisasjon/


       

        

 

3 

 

Denne forordningen fastsetter at innfasingsperioden i Reach avsluttes 31. desember 2019. Etter den 

datoen opphører overgangsreglene for innfasingsstoffer og det vil ikke lengre skilles mellom 

innfasingsstoffer og nye stoffer på markedet, det er spesielt tre sentrale punkter: 

1) Beregning av mengde registreringspliktig stoff skal gjøres per kalenderår for alle stoffer (for 

innfasingsstoffer skulle dette beregnes som gjennomsnittet av de tre siste kalenderår). 

2) Datadeling: Registranter av samme stoff har fremdeles plikt til å samarbeide om datadeling, 

inkludert med nye registranter og for oppdatering av registreringene, og anbefales å bruke tilsvarende 

uformelle samarbeidsplattformer som SIEF (forum for utveksling av opplysninger, artikkel 29), selv om 

disse formelt opphørte med den siste registreringsfristen. 

3) Preregistrerte stoffer kan ikke lenger registreres direkte, potensielle registranter må sende en 

henvendelse til Echa, i henhold til bestemmelsene i artikkel 26 ("inquiry").  

 

Les mer om registrering i Reach på Miljødirektoratets nettsider. 
 

3. Forordning som endrer Reach artikkel 41(5) 

For å sikre at industriens registreringsdossierer er i samsvar med kravene i Reach, krever artikkel 41 at 

Echa velger en bestemt prosentandel av registreringene til kontroll (fullstendighetssjekk, "compliance 

check"). I henhold til artikkel 41(5) skal minimum 5 % av registreringene i hvert mengdeintervall 

gjennom denne kvalitetskontrollen. Registrantene kan bli pålagt å sende inn mer informasjon for å 

oppfylle kravene. 

 

Echas og EU-kommisjonens gjennomgang av hvordan Reach-forordningen fungerer, samt studier utført 

av tyske myndigheter, indikerer at en høy andel av registreringene ikke overholder kravene i Reach. Et 

viktig tiltak som er identifisert for å sikre bedre kvalitet, er å øke andelen registreringer som skal 

gjennom Echas fullstendighetssjekk. Denne forordningen endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen 

registreringer som Echa skal kontrollere om datakravene er innfridd økes fra 5% til 20%.  

 

Endringer av dagens regelverk  

Endringene i Reach-forordningen innebærer at Reach-forskriften § 1 må endres. 

Gjennomføringsforordningen for innfasingsstoffer innebærer at Reach-forskriften § 2 må endres. 

Endringene vil gå ut på at den nye endringsforordningen for vedlegg XIV og forordningen som endrer 

Reach artikkel 41(5) nevnes i oppregningen i Reach-forskriften § 1 og gjennomføringsforordningen for 

innfasingsstoffer nevnes i oppregningen i Reach-forskriften § 2 over forordninger som gjennomføres i 

norsk rett gjennom disse bestemmelsene. 
 

Konsekvenser av reguleringen 

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordningene. Forslaget om å 

gjennomføre forordningene i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen 

særnorske krav.  

 

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den 

samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en 

betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste 

norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer 

internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de 

oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. 

Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske 

konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk. 
 

Høringsfrist 

Kommentarer til forslaget må sendes Miljødirektoratet senest 4. desember 2019.  

https://www.miljodirektoratet.no/reach
https://www.miljodirektoratet.no/reach
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Denne høringen sendes ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap og Petroleumstilsynet.  

 

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater, underliggende 

forbund, medlemsbedrifter m.v. om høringen. 

 

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til: Marianne Tvermyr, marianne.tvermyr@miljodir.no.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Informasjon om de 11 stoffene som blir inkludert på listen over stoffer som krever 

autorisasjon  
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