
Er I en mindre eller mellemstor virksomhed (SMV’er), der producerer eller 

importerer kemiske stoffer, og er I klar over, at I enten selv eller jeres 

leverandører udenfor EU er forpligtet til at registrere de kemiske stoffer i henhold 

til den europæiske REACH-lovgivning? På dette gratis webinar kan du høre mere 

om de tiltag, som er nødvendige for at overholde lovgivningen.  

Fristen for at registrere stoffer, der importeres eller produceres i små mængder 

(mellem 1-100 ton om året), er den 1. juni 2018. Hvis ikke stofferne er registreret 

inden denne dato, er det ikke længere lovligt at markedsføre dem. 

Både forberedelserne i forbindelse med registrering og selve registrerings-

processen tager tid, og derfor bør I gå i gang allerede nu.  

Dette webinar henvender sig til producenter og importører af kemiske produkter, 

der ikke har erfaring med at registrere under REACH og ønsker overblik for at 

kunne gå i gang med processen. 

30 
AUG 

SMV-FORPLIGTELSER VED REGISTRERING 

AF KEMIKALIER - REACH 2018 

INDHOLD 

DATO OG TID 

Webinaret holdes tirsdag den 30. august 2016 

kl. 15:00 – 15:45  

Du modtager link til webinaret et par dage før 

afholdelse. 

GEBYR 

Deltagelse i webinaret er gratis. 

TILMELDING OG KONTAKT 

Tilmeld dig webinaret senest mandag  

den 29. august 2016 via e-mail til  

Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHI 

Agern Allé 5 
2970 Hørsholm 
4516 9200  Telefon 
4516 9292  Telefax 
dhi@dhigroup.com 
www.dhigroup.com 

www.tox.dhi.dk 

UNDERVISER 

Jens Tørsløv 

Jens Tørsløv har et 
omfattende kendskab til 

REACH-lovgivningen, inkl. 
registrering af kemikalier og 

udarbejdelse af dossiers til 

brug for registrering. Han 
har bl.a. arbejdet for Europa 

Kommissionens europæ-
iske kemikaliebureau, hvor han 

koordinerede arbejdet med at udvikle 

vejledninger til REACH-lovgivningen.  

Projektchef og REACH-specialist 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/dhigroup/docs/
en_tabd_ma_productsafetyandenvironm?

e=2270208/34151878 

EMNER 

 Hvad skal registreres? 

 Hvem skal registrere? 

 Hvordan registrerer jeg? 

 

 Medregistranter 

 Deling af data 

 De forskellige trin i 

registreringsprocessen 
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