
REACH gælder 
også ’uskyldige’ 

importvarer

Zebra A/S er moderselskab for Flying Tiger of Copenha-
gen-butikkerne og derfor en nærliggende virksomhed at 
spørge om, hvordan man som importør får puslespillet til 
at gå op, så man kan drive en god forretning og overholde 
registreringspligten samtidig. 

I 2015 fik Zebra A/S en bøde for manglende registrering  
af bl.a. paraffin, og på den baggrund strammede Zebra  
op på deres interne procedurer. Oprettelsen af en  
Compliance-afdeling har været et af skridtene, og her  
er Jane Pors kvalitetschef.
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2018

Hvilke stoffer drejer det sig om?
Når man ser en Flying Tiger of Copenhagen-butik for sig, 
kan det måske være svært at forestille sig, hvad der  
egentlig skal registreres under REACH.

”Det største volumen af registreringspligtige stoffer er  
modellervoks, blæk i kuglepenne og tusser samt paraffin  
i lys. Det er jo ikke stoffer, der er ’farlige’ for mennesker i 
traditionel forstand, men derfor skal der alligevel være  
styr på registreringen, når mængderne overstiger 
grænserne i REACH,” understreger kvalitetschef Jane Pors.

Det er vigtigt at have styr på data
Zebra A/S er så stor en organisation, at man har ansat  
en fagperson med kemi som speciale for at have faglig  
ekspertise inden for murene. Derudover fortæller Jane Pors, 
at man har haft gode erfaringer med at opbygge solide 
data om varer og stoffer.

”Vi har opbygget en intern database med varer og deres  
stoffer, og den database er koblet op til vores økonomi-
system. Samme stof kan være til stede i mange forskellige 
produkter, og nogle stoffer kan samles under ét. 
Det kan vi i dag registrere internt, så vi hurtigt kan slå op,  
når der for eksempel skal nye varer ind i sortimentet. 
Der er jo ingen grund at registrere samme stof to gange,  
og det kan man forhindre ved at have præcise data,”  
forklarer kvalitetschefen.

Hen over året kan der være op mod 24.000 aktive  
varenumre i en Flying Tiger-butik, der kommer 300 nye 
varer til hver måned, og dertil kommer sæsonvarer.  
Uden en præcis database ville registreringsarbejdet  
hurtigt blive uoverskueligt.

Seks er gennemført, 19 nye på vej
Oprindeligt præregistrerede Zebra A/S 53 stoffer, men at  
en del af dem siden er sat i bero, fordi virksomheden  
alligevel ikke får brug for dem. Til dato har de gennemført 
seks registreringer, og i anledning af den næste deadline 
den 31. maj 2018, hvor mængden sættes ned til 1 ton,  
er de nu ved at gennemføre 19 nye.

Jane Pors: ”Vi har været medregistranter på seks stoffer  
tidligere, fordi vi importerede så stort et volumen, at vi 
nåede over de 100 ton. Nu er vi i gang med nye stoffer,  

Skal vi registrere under REACH? 
Har vores producent i Østen gjort det? 
Kan det betale sig at finde en producent 
inden for EU? 
For importvirksomheder som Zebra A/S 
kan REACH være noget af et puslespil.
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fordi de ligger imellem 1 og 100 ton og derfor skal være 
på plads til den 1. juni. Alting tyder dog på, at de nye bliver 
betydeligt billigere at gennemføre, fordi vi er nede i nogle 
mindre mængder, hvor der er flere virksomheder om at 
dele udgifterne.”

Kvalitetschefen understreger, at det kan være en dyr proces 
at gennemføre REACH-registrering. De tidligere registrering-
er kunne koste op mod en halv million kroner hver, mens de 
nye kommer til at koste måske 100-200.000 kroner, da der 
er flere om at løfte opgaven og dermed regningen.

Værd at vide for andre importører
Hos Zebra A/S gør de meget ud af at briefe deres indkøbere 
op på, hvad der kræves af registreringer, og hvad de skal 
være opmærksomme på med hensyn til dokumentation.

Jane Pors: ”Kravene begrænser vores indkøbere, og vi  
sørger for, at de er opdaterede med den nyeste viden om, 
hvad der kræves af registreringer, når det gælder nye  
varer. De er heldigvis super dygtige til at finde spændende 
varer med stoffer, vi allerede har registreret. I øvrigt tager  
vi skridtet fuldt ud og holder også kurser for vores kinesiske 
leverandører, så de ved, hvad vi mener, når vi stiller krav  
til dem.”

Derudover fortæller kvalitetschefen, at man i Zebra har  
valgt at bruge eksterne eksperter til at varetage det  
praktiske arbejde med registreringen.

”Vi samarbejder med en ekstern konsulent om at  
gennemføre selve registreringen i REACH-systemet.  
Hvis man er importør og gerne vil udvikle sin forretning,  
så giver det god mening at bruge ressourcerne på det,  
da registreringsprocessen er kompleks og tidskrævende,” 
slutter kvalitetschef Jane Pors.
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”Vi er en stærkt specialiseret virksomhed med kun en 
halv snes faste medarbejdere, men da vi producerer store 
mængder kalk, blev vi allerede for fire år siden omfattet  
af kravet om registrering i REACH-systemet,” forklarer  
Hans Holmstrøm, som er teknisk og administrativ chef  
hos KALK A/S. ”Vi ligger i den gruppe, der producerer  
mellem 100 og 1.000 tons om året, og derfor skulle vi  
have registreringen på plads i 2013.”

Den 31. maj 2018 venter næste deadline, hvor alle kemikalier 
som produceres eller importeres til EU i mængder over  
1 ton, skal registreres under REACH. Det får betydning for 
mange, mindre virksomheder, der ligesom KALK A/S ikke 
kan eller vil prioritere interne ressourcer til at gøre det selv. 
Her kan en ekstern konsulent hjælpe.
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Hans Holmstrøm: ”Da vi besluttede at samarbejde med en 
konsulent, tog vi kontakt til en specialist i miljøanalyser og 
registrering. Den eksterne konsulent skulle stå for proce-
duren med at få selve registreringen på plads, og det var en 
god investering. Jeg kan kun anbefale mindre virksomheder 
at hente en erfaren person ind til at sørge for den praktiske 
del af arbejdet.”

Hvad bidrager konsulenten med?
Det var en simpel afvejning af, hvordan ressourcerne  
skulle disponeres, der fik KALK A/S til at trække på en  
ekstern konsulent i stedet for at mande op internt. Det  
ville være blevet dyrt at bruge interne ressourcer eller  
at ansætte nye medarbejdere til opgaven.

”Det tager tid og kræver indsigt at registrere kemiske  
stoffer i REACH-systemet,” siger Hans Holmstrøm fra  
KALK A/S. ”Her i firmaet er vi specialister på netop vores  
felt, og vi er optaget af produktkvalitet og produktudvikling. 
Men REACH-registreringen involverer en lang række  
formelle krav og sker via en it-platform, der hedder IUCLID, 
hvor erfaring med processen gør en forskel. Den erfaring 
kommer konsulenten med.”

Derudover fremhæver den tekniske og administrative chef, 
at der kan være en anden fordel ved at involvere en ekstern 
konsulent, der får virksomheden ind under huden:

”Konsulenten er forpligtet til at holde sig ajour og følge med 
i medier, lister og nyheder. Vores konsulent bruger vi derfor 
også til at holde vores datablade og dokumentation helt 
opdateret. Når konsulenten alligevel er ’inden for dørene’ og 
har lært KALK A/S at kende, kan vi lige så godt udnytte den 
indsigt på andre områder.” 

Aktiv forening har gjort en forskel
For fabrikanter af kalkprodukter generelt har det gjort  
en forskel, at de har en meget aktiv brancheforening,  
som allerede tidligt i REACH-processen lagde op til  
samarbejde og brugte foreningens ressourcer til at gøre 
arbejdet lettere.

”Vores brancheforening – Danske Tegl – har været meget 
aktiv i forbindelse med REACH,” forklarer Hans Holmstrøm 
fra KALK A/S. ”De gjorde forarbejdet, så vi og vores kolleger 

Hvad gør mindre virksomheder, når de 
skal i gang med REACH og ikke har interne 
ressourcer til at stå for det? Sådan var det 
hos KALK A/S på Stevns, som fremstiller 
kalkprodukter til restaurering og vedlige-
holdelse af historiske bygninger. 
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ikke alle skulle ud at opfinde den dybe tallerken. Foreningen 
banede vej for en fælles registrering på medlemmernes 
vegne, så selv om REACH helt sikkert har givet panderynker 
rundt omkring, så fik vi dog et forspring fra starten.”

I praksis betød forarbejdet blandt andet, at der blev  
udarbejdet en fælles skabelon, som gjorde det nemmere  
 at få registreringen igennem uden alt for mange bump  
på vejen. 

”Derudover er mange af de stoffer, der indgår i vores  
produktion på forhånd testet, analyseret og dokumenteret. 
Selve bygningskalken er for eksempel allerede omfattet af 
den såkaldte byggevareforordning under EU, ligesom den 
er CE-mærket og overholder alle andre tænkelige normer,” 
uddyber Hans Holmstrøm. 

Viser registrering på hjemmesiden
KALK A/S har været aktive på markedet i over fire årtier.  
De følger lovgivningen til punkt og prikke og har også  
som en selvfølge efterlevet kravet om REACH-registrering. 
Selv om de kunne have stået for registreringen selv,  
har de valgt en ekstern konsulent – og hjælpen fra branche-
foreningen – for bedre at holde fokus på egen forretning.

”Vi vil gerne vise, at vi kører forretningen efter bogen, 
og derfor har vi også valgt at lægge en ’kvittering’ for 
REACH-registreringen på nettet,” siger Hans Holmstrøm.  
”Vi arbejder i øvrigt også aktivt med miljøcertificeringer  
af vores produkter, og to af dem er certificeret efter  
Cradle2Cradle-retningslinjerne, der handler om  
bæredygtighed.”

Den tekniske og administrative chef for KALK A/S er  
overbevist om, at det gør en forskel for salget at have  
styr på både REACH-registreringer og miljøcertificeringer, 
og derfor ligger begge dele også under ’Kundeservice’  
på hjemmesiden. 
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REACH-processen 
kræver tid og omhu 

”Man bliver nødt til at prioritere arbejdet for at komme helt 
i mål med REACH,” siger Marianne Lyngsaae, kemiingeniør 
og REACH-ansvarlig hos Brenntag Nordic. ”Det er en  
kompleks proces, hvor man skal være omhyggelig fra  
starten og forberedt på overraskelser undervejs.” 

Brenntag Nordic dækker Danmark, Norge, Sverige og  
Finland. Koncernen er en af verdens største distributører  
af kemikalier og er omfattet af REACH som både importør, 
distributør og downstream-bruger. 
Derfor kan virksomhedens REACH-ansvarlige give gode  
råd til de virksomheder, der er berørt af den næste deadline 
den 31. maj 2018, som omfatter import af stoffer ned til 1 ton.
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Registrering sammen med andre – eller næsten alene
Et af principperne bag REACH er, at man er forpligtet til at 
gå sammen med andre. Man bliver ud fra det specifikke 
stof placeret i en gruppe med andre virksomheder, der skal 
registrere samme stof. Ud fra den gruppe kan man danne 
konsortier, hvor man deles om udgifter til dokumentation. 
Brenntag Nordic har prøvet flere forskellige scenarier.

”Vi har været med til at registrere stoffer i samarbejde  
med andre på flere måder,” siger Marianne Lyngsaae.  
”Er vi kommet tidligt ind i processen har vi været meget 
aktive i konsortiet og samarbejdet med de øvrige virksom-
heder om at udarbejde et dossier under REACH. Er vi kom-
met senere ind i processen, og stoffet allerede er registreret, 
har vi købt et Letter of Access, der giver os adgang til den 
eksisterende registrering.”

Ifølge den REACH-ansvarlige gør det derfor en forskel, 
hvornår man kommer ind i processen med registrering. 
Men hvad sker der, hvis man er helt alene om et stof?

Marianne Lyngsaae: ”Det har vi – næsten – også prøvet.  
Vi er næsten alene om et stof, hvor vi har løftet en væsentlig 
udgiftsside med analyser og så videre. Det er dyrere end at 
gå flere sammen, men det er det måske alligevel ikke i sidste 
ende, for efter registreringen har flere meldt sig som  
medregistranter. Så det, der starter med, at man er alene 
eller næsten alene, kan ændre sig.” 

Husk at tjekke laboratorieaftaler
Selv om de hos Brenntag Nordic som stor koncern har  
styr på processen, forventer den REACH-ansvarlige alligevel, 
at mange vil få travlt op til næste deadline den 31. maj 2018, 
hvor mængder ned til 1 ton bliver omfattet. I den forbindelse 
gælder det om, at man som virksomhed får sine aftaler  
på plads.  

”Jeg anbefaler, at man i god tid får lavet en aftale  
med blandt andet et analyselaboratorium, for netop  
laboratorierne kan gå hen at blive flaskehalse i processen,” 
siger Marianne Lyngsaae og kommer i den sammenhæng 
med et nyttigt staldtip:

”Hvis man i en analyse finder urenheder i et givet stof,  
kan REACH-reglerne stille krav om, at man skal analysere  
de urenheder nærmere. Det er vigtigt, at den detalje er  

REACH-registrering er en proces, der kræver 
omhu og et godt forarbejde.  
Det kan give konflikter, når der samtidig 
vinker en deadline forude. Den REACH- 
ansvarlige hos Brenntag Nordic A/S fortæller 
om, hvad man skal være opmærksom på.
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med i aftalen. Hvis laboratorier blot opgør urenhederne 
uden at identificere og kvantificere de, som er relevante,  
kan det blive dyrt, hvis de efterfølgende skal analysere  
urenhederne. Nogle af dem har ikke fået den detalje helt 
med i arbejdsbeskrivelsen.”

Marianne Lyngsaae understreger igen tidsfaktoren.  
Alle trin i registreringsprocessen tager tid – og ofte mere  
tid, end man skulle tro.

Der kan komme andre bump på vejen
Endelig er der de uforudsete ting, der kan ske undervejs  
i processen og derfor kan give nogle bump på vejen. 

”Vi har et nyligt eksempel, hvor en lead registrant har  
publiceret en ny version af deres ’Substance Identity Profile’ 
i april 2017,” siger Marianna Lyngsaae. ”Det var efter, at vi  
havde gennemført vores stofidentitetstest med udgangs-
punkt i den tidligere version og købt Letter of Access,  
men før vi nåede enden af pipelinen for vores egen 
REACH-registrering.”

Ændringerne betød, at Brenntag måtte i gang med  
supplerende test. Derudover viste det sig, at lead  
registranten opdaterede sit dossier i februar 2017 på  
anmodning fra ECHA, det vil sige før Brenntag købte sit 
Letter of Access: ”Det havde været godt, hvis lead  
registranten havde informeret os bedre om ændringerne,” 
fastslår Marianne Lyngsaae og understreger igen  
vigtigheden af at være omhyggelig.

”Hos Brenntag har vi som stor koncern sat vores  
processer på skinner, og arbejdet skrider fremad, men  
ud fra vores erfaringer vil jeg anbefale mindre virksom- 
heder at prioritere arbejdet højt, da det er en langvarig  
proces. Ser vi på et typisk flow fra start til slut, kan det  
godt tage op imod et halvt år.” 

November 
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Du er ikke alene 
om REACH 

-registreringen

Virksomheder er i fuld gang med at registrere stoffer  
under REACH, og netop nu intensiveres indsatsen, da  
den næste deadline kommer den 31. maj 2018. Til den  
dato skal import af stoffer helt ned til 1 ton registreres, og 
derfor vil ordningen komme til at berøre flere virksomheder 
end ved den seneste deadline, som var for import og  
produktion over 100 ton.

REACH foreskriver en høj grad af åbenhed, så virksom- 
heder, der skal registrere samme stof, samarbejder om 
opgaven og deles om udgifterne. 
Kemiingeniør Ester Hougaard Sørensen er REACH-ansvarlig 
hos kemidistributør Andreas Jennow A/S.
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Første skridt er en SIEF-gruppe
Ester Hougaard Sørensen har arbejdet med området i mere 
end otte år kan derfor fortælle om de enkelte trin i proces-
sen og om den gennemsigtighed, der præger den.

”Første skridt var at kende sin portefølje af stoffer og præ- 
registrere dem,” forklarer den REACH-ansvarlige. ”Ud fra  
det enkelte stofs kemiske betegnelse – dens CAS-nummer – 
blev man ved præregistreringen placeret i en SIEF-gruppe, 
som er et forum for informationsudveksling omkring netop 
dette stof. Allerede her begynder samarbejdet, for det er i 
den enkelte SIEF-gruppe, at man aftaler det videre forløb.”

Virksomhederne i en given SIEF-gruppe har samme  
udfordringer, og man aftaler derfor indbyrdes, hvordan  
man vil orientere hinanden, og hvordan man vil arbejde 
videre: ”Det er her, man aftaler, hvem der skal tage føringen 
som leadregistrant, og hvem der er med i arbejdet som 
medregistrant. Alt er gennemsigtigt og lagt åbent frem.”

Medlemskabet af en SIEF-gruppe koster ikke de enkelte 
virksomheder noget. Det er en serviceforanstaltning, der 
skal facilitere den første udveksling af viden. Hvis ikke man 
har nogen form for information om stoffets beskaffenhed i 
forhold til REACH-kravene, skal man købe sig til den viden 
i form af et LoA – Letter of Access – som leadregistranten 
typisk sælger eller formidler salget af. Man har som SIEF-
medlem normalt ingen indflydelse på kostprisen af et LoA.

Konsortium sænker udgifterne
I nogle tilfælde kan man også vælge at blive medlem af et 
konsortium eller være med til at oprette et konsortium.  
Konsortiet har typisk tilknyttet et konsulentfirma, og det 
sørger for, at konsulentbistand, viden og testresultater af 
relevans bliver samlet. Man har med et medlemskab ind-
flydelse på, hvordan konsortiet bliver drevet, og hvordan ud-
gifterne til laboratorietests og dokumentation skal fordeles.

Registreringsarbejdet hos Andreas Jennow har stået på 
siden 2008, og virksomheden er med i flere SIEF-grupper. 
Udover deres eget REACH-arbejde er de også udpeget som 
Only Representative – Enerepræsentant – for det malaysiske 
firma IOI Oleochemical under navnet IOI Oleo (Europe) ApS. 
Det er på vegne af dette selskab, at Jennow har sin store 
erfaring med REACH-registrering.

REACH-registreringen af kemikalier  
forudsætter samarbejde på tværs af f 
ag-, branche- og landegrænser. 
Den REACH-ansvarlige hos kemidis-
tributøren Andreas Jennow A/S uddyber 
de praktiske fordele ved samarbejdet.
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”IOI Oleo (Europe) ApS er med i to konsortier med  
henholdsvis 19 og 50 medlemmer. I sådanne konsortier 
samarbejder vi, og vi deler viden og udgifter til både tests 
og konsulenter,” fortæller Ester Hougaard Sørensen.  
”Vi er foreløbig medregistranter på 16 forskellige stoffer,  
og med den erfaring, vi har samlet op, er det ikke længere 
så tidskrævende en proces. Det bidrager samarbejdet i  
høj grad til.”

Ester Hougaard Sørensen oplyser, at hun selv står for  
registreringsarbejdet på både IUCLID og REACH-IT  
it-platformene. ”Det sker ved indsendelse af et såkaldt  
dossier, og efter at have gennemført processen en del 
gange, er det ikke længere noget, der tager voldsomt  
lang tid for mig her i vores regi.”

REACH-ansvarlig Ester Hougaard Sørensen forklarer, at 
processen imidlertid ikke slutter med selve registreringen, 
for fremover skal ens REACH-dossier på et givet stof holdes 
løbende opdateret, og her spiller samarbejdet også en rolle.

”Når der kommer ny viden om et stof, nye rapporter og  
indsigter, skal ens dossier opdateres i systemet, og her  
spiller SIEF-grupper og konsortiet også ind ved at levere  
ny viden og baggrundsinformation. Så på både kort og  
lang sigt må man sige, at den networking, som systemet 
lægger op til, også fungerer i praksis.”

Internationalt samarbejde i 100 år
Andreas Jennow A/S er kemisk distributør med en historie, 
der rækker tilbage til 1916. Selskabet etablerede sig hurtigt 
i udlandet og omfatter i dag både Norden og Baltikum. 
Andreas Jennow er forbindelsesled mellem producenter af 
bindemidler, farvestoffer, mineraler, olier og kemikalier fra 
hele verden og kunderne.

”Ideen om internationalt samarbejde ligger os i blodet,  
og derfor er det naturligt for os at indgå i det netværks-
samarbejde, der bliver lagt op til gennem REACH i både 
SIEF-grupper og konsortier,” siger Ester Hougaard. 

”Vi er som nævnt enerepræsentant for IOI Oleochemicals, 
og det er deres produkter, vi som handelsselskab har sørget 
for at få REACH-registreret. Vi producerer ikke selv, men står 
for marketing, salg og distribution,” siger den REACH-ans-
varlige. ”Det hører med i billedet og understreger vel kun, 
hvordan samarbejde i dag ikke kender til landegrænser.”
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