
Din virksomhed kan være underlagt en lovpligtig registrering,  
hvis du importerer eller producerer f.eks.

der indeholder mere end af et kemisk stof pr. år

Importerer eller producerer din virksomhed produkter,  
der indeholder kemiske stoffer?

Er du i tvivl?
Læs mere på bagsiden

Registrer kemien

Skriveredskaber Bleer 
med lotion

Stearinlys Spraydåse 
med maling

Fyrværkeri Mange  
andre varer

1 ton



Hvad  
skal registreres?
Produktion af kemiske stoffer i EU, samt import af 

kemiske stoffer fra lande uden for EU, skal registre-

res, ifølge EU’s kemikalieforordning (REACH). 

Det er hvert enkelt kemisk stof, der skal registreres. 

Maling, lak, rengøringsmidler mm. er også 

kemi – her er der tale om blandinger af kemiske 

stoffer, og de enkelte indholdsstoffer i blandin-

gen skal derfor også registreres.

Kemiske stoffer findes i mange varer og sam-

menhænge, som vi normalt ikke betegner som 

kemi. Blækket i kuglepenne er f.eks. også en 

kemisk blanding, og indholdsstofferne i blækket 

skal derfor registreres.

Registreringspligten gælder også varer, der 

indeholder kemiske stoffer, hvis der sker en 

såkaldt tilsigtet frigivelse af stofferne. F.eks. skal 

duftstofferne i et lykønskningskort registre-

res, hvis den samlede mængde af duftstoffet 

overstiger 1 ton. Det samme gælder duftstoffer, 

der frigives fra f.eks. viskelædere, eller bleer der 

indeholder lotion.

De produkter, din virksomhed beskæftiger 

sig med, kan derfor godt være omfattet af 

registreringspligten, selvom du ikke umiddelbart 

forbinder dem med kemi.

Alle kemiske stoffer, der skal registreres under 

REACH, skal være registreret inden 31. maj 2018.

Det kan lyde som om, at der er god tid til. Men 

forberedelserne og registreringsprocessen 

kan tage meget lang tid. Derfor bør du starte 

allerede nu.

Det er ikke nok at være startet på registrerings- 

arbejdet inden 31. maj 2018. Registreringen skal 

være færdig og afsluttet.

Bemærk: Har du produceret eller importeret 

mere end 1 ton pr. år i mere end 6 måneder, 

og har du ikke allerede præregistreret, skal du 

registrere omgående.

Hvis din virksomheds varer er omfattet af 

registreringspligten, og du ikke har gennemført 

registreringen inden fristens udløb, vil dine 

varer være ulovlige at sælge. 

Hvornår 
skal der registreres?

Hvad sker der,  
hvis jeg ikke registrerer?

Læs mere om hvad, 

hvornår og hvordan du skal registrere!

www.RegistrerKemien.dk

Der har tidligere kun været krav om at registre-

re kemien, hvis din virksomhed producerede 

eller importerede kemiske stoffer i mænger på 

100 ton eller derover pr. år.

Vi nærmer os fristen, hvor grænsen for registre-

ring af kemiske stoffer sættes ned til kun 1 ton af 

et kemisk stof pr. år. Selvom din virksomhed ikke 

tidligere har været omfattet af registreringsplig-

ten, kan den derfor godt være omfattet fremover.

Der har siden 2008 været krav om, at kemiske 

stoffer, der produceres eller importeres i mæng-

der over 1 ton skal præregistreres, og der har 

været frister for fuld registrering af alle stoffer 

over 1.000 ton pr. år samt visse farlige stoffer i 

2010. Der har også været en frist for stoffer, der 

produceres eller importeres i mængder over 

100 ton pr. år i 2013.

Hvor meget  
skal registreres?

1 ton Nu

Det er virksomheden, der introducerer et kemisk 

stof på det europæiske marked, der skal registre-

re stoffet. Det vil sige virksomheder, der er produ-

center af basiskemikalier indenfor EU. Sådanne 

virksomheder har vi ikke mange af i Danmark.

Men køber du – og dermed importerer – de ke-

miske stoffer eller varer, hvori der indgår kemiske 

stoffer, fra lande uden for EU eller EØS, så har du 

samme forpligtelser som producenterne. For så 

er de kemiske stoffer ikke tidligere registreret i EU, 

og så har du som importør pligt til at gøre det.

Har du købt de stofferne eller varerne af en 

virksomhed i EU, Norge, Island eller Lichtenstein 

(EØS), vil du i lovens forstand som regel blot 

være bruger eller distributør og skal ikke regi-

strere noget. For så er de kemiske stoffer,  

du køber, allerede registreret.

Hvem
skal registrere?


