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Innen 31. mai 2018 skal alle registreringspliktige stoffer på markedet i årlige mengder over 1 tonn være registrert til det Europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Foto: iStockphoto.

Registrering i REACH 2018
Virksomheter som lager eller importerer stoffer til EØS-området i mengder mellom 1
og 100 tonn pr år må registrere disse stoffene til ECHA innen 31. mai 2018. Fristen
gjelder kun for preregistrerte stoffer, alle andre må registrere før omsetning.

Ingen data intet marked
Under kjemikalieregelverket REACH skal industrien registrere sine stoffer til det Europeiske
kjemikaliebyrået ECHA. Industrien har ansvar for
å dokumentere egenskapene til stoffene og vise
hvordan disse kan håndteres på en trygg måte
for helse og miljø. Hvis en registreringspliktig
virksomhet unnlater å registrere et stoff i samsvar med REACH er det ikke lovlig å markedsføre
stoffet i EØS-området.
Preregistrering ga utvidet registreringsfrist
Det var opprinnelig tre frister for når full registrering i REACH måtte være på plass (2010,
2013 og 2018), avhengig av mengder og stoffenes
egenskaper. For å sikre lovlig markedsadgang
frem til registreringsfristen måtte alle virksomheter i EØS-området forhåndsregistrere
(preregistrere) sine stoffer til ECHA. Dette måtte
gjøres i tidsrommet juni-desember 2008 for
stoffer på markedet, mens nye aktører kunne
preregistrere senere («sen preregistrering»). Det
er ikke lenger anledning til å preregistrere.
Hvem gjelder registreringsplikten i 2018 for?
Fristen gjelder for din virksomhet hvis dere lager
eller importerer stoffer fra land utenfor EØSområdet i årlige volumer mellom 1 og 100 tonn,

og dere har preregistrert etter reglene.
Registreringsplikten gjelder for stoffer alene og i
blandinger, samt i sjeldne i tilfeller for stoffer i
faste produkter. I alle andre tilfeller må stoffene
registreres før omsetning i årlige volumer på 1
tonn eller mer kan starte (se Ny aktør på
markedet).
Datakrav og industrisamarbeid
Kravene til hvilke data som skal leveres ved
registrering øker med økende mengde stoff og er
gitt i egne vedlegg til REACH-forordningen
(vedlegg VII-X). Selve registreringen består av en
felles del som sendes inn av alle registranter av
det samme stoffet (joint dossier), og en individuell del som inneholder spesifikk informasjon for
den enkelte registrant. I tillegg skal det for alle
stoffer over 10 tonn leveres en kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) og for de farligste stoffene
skal det utarbeides eksponeringsscenarier.
Hvilke data som skal sendes inn felles og hvor
mye hver registrant skal bidra/betale ved datadeling avgjøres i egne industristyrte fora (SIEF).
Hvordan komme i gang - bli kjent med ECHAs
nettsider
Et bra sted å starte er å gjøre seg kjent med
ECHAs nettsider om registrering 2018 og de sju
trinnene mot en vellykket registrering:
1) Kjenn din portefølje— identifiser hvilke stoffer
du har som er registreringspliktige
2) Finn dine medregistranter - identifiser hovedregistranten, bekreft at dere har samme stoff
3) Samarbeid med medregistranter om fremskaffing av data og deling av kostnader
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4) Vurder fare og risiko ved ditt og dine kunders
bruk av stoffet—vis sikker bruk
5) Utarbeid registreringsdossier
6) Send inn registreringsdossieret til ECHA
7) Hold registreringen oppdatert
ECHAs nettbaserte seminarer (webinarer) om
registrering viser deg hvordan du kan forberede
deg best mulig. Disse ligger tilgjengelig på
ECHAs REACH 2018 nettsider.
Ny aktør på markedet? Kontakt ECHA
Nye aktører på markedet (de som ikke har preregistrert) må ha registreringen på plass før
stoffene kan omsettes i årlige volumer på 1 tonn
eller mer. Da starter registreringsprosessen ved
å kontakte ECHA via en «inquiry». En inquirydossier lages i programvaren IUCLID og det
sentrale her er en grundig beskrivelse av
stoffidentitet. Når ECHA har godkjent dossieret
formidler de kontakt med andre registranter av
dette stoffet for deling av data og kostnader til
registrering.
Hvordan sende inn registreringen til ECHA
Det er ulike dataverktøy som kan brukes til å
lagre dataene til registreringen i et dossier.
Hvilket verktøy du bruker er blant annet avhengig av om du har egne data som ikke skal
leveres felles, se faktaboks. Det endelige dossieret skal sendes til ECHA via nettplatformen
REACH-IT. Den tekniske registreringsprosessen
kan være komplisert og tidkrevende, det er
derfor viktig å beregne god tid.

det er reduserte gebyrer for små og mellomstore virksomheter (SMEer). Den største
kostnaden er ofte knyttet til deling av data.
Dette er kostnader som ikke er regulert i
REACH, men bestemmes av industrien selv. Hvis
det oppstår uenighet om deling av data og kostnader, kan ECHA i ytterste konsekvens bistå.
Registrering 1–10 tonn
Det er reduserte datakrav for enkelte stoffer
som skal registreres i mengden 1–10 tonn pr år.
På ECHAs nettsider finner du praktiske råd om
dette, samt en søkbar liste med stoffer («Annex
III inventory») som ECHA mest sannsynlig vil kreve fulle datasett for selv om de registreres i
mengder under 10 tonn pr år.
Ikke registreringsplikt likevel?
Hvis du har funnet ut at stoffene som din virksomhet i sin tid preregistrerte likevel ikke er
registreringspliktige, eller dere ikke vil overstige tonnasjegrensen på 1 tonn pr år, behøver
dere ikke å registrere stoffene.
Regelverk
Bestemmelser som gjelder registrering er gitt i
REACH avdeling II. REACH-forordningen er
gjennomført i REACH-forskriften.

Kostnader ved registrering
Det skal betales et gebyr til ECHA ved registrering. Gebyret øker med økende mengde stoff, og
MER INFORMASJON
VERKTØY FOR Å LAGE REACHREGISTRERINGSDOSSIER

Presentasjoner fra seminar om REACHregistrering 14. september 2016:
www.miljodirektoratet.no/reach-registrering
-presentasjoner

Direkte i nettplatformen REACH-IT
Unngår installering og bruk av IUCLID. Egnet
hvis du er medlem av en «joint submission»
og er enig i alle datene som leveres av
hovedregistranten på dine vegne.

Miljødirektoratets nettsider om REACH
www.miljodirektoratet.no/reach

Via IUCLID Cloud for SMEer
Forenklet skyversjon av IUCLID som ikke
krever installering av programvare. Egnet
for små og mellomstore bedrifter (SMEer)
som ikke bruker IUCLID ofte og har
begrenset mengde data. Også egnet for
konsulenter som hjelper SMEer.

ECHAs nettsider om 2018-fristen
www.echa.europa.eu/reach-2018

IUCLID 6
Installering av programvaren nødvendig.
Egnet for større virksomheter og hovedregistranter med store mengder data eller
som ønsker alle avanserte IUCLIDfunksjoner.

Side 2

Miljødirektoratets svartjeneste for
kjemikalieregelverk
kjemikalier@miljodir.no

ECHA nettsider om registrering i REACH
www.echa.europa.eu/support/registration
Sende «inquiry» til ECHA
www.echa.europa.eu/regulations/reach/
registration/data-sharing/inquiry
ECHA helpdesk
For f.eks. tekniske spørsmål om ITverktøyene: www.echa.europa.eu/contact/
reach
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