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IMPORT AV PRODUKTER TIL NORGE

Vet du hvilke farlige stoffer
produktene dine inneholder?

Dette skal du vite. Kontakt den du 
har kjøpt produktene av.

Produktkontrolloven (§ 3) sier blant annet
at den som importerer et produkt som kan
medføre skade på helse og miljø, skal vise
aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å
forebygge og begrense slik virkning. Dette
medfører for eksempel at du må skaffe til
veie tilstrekkelig informasjon om produktets
farlige egenskaper, og at brukere av
produktene må informeres. Les mer

Hvis forbudet gjelder ditt bruksområde
må du finne alternativer.

Det er kun i helt spesielle tilfeller det
kan gis tillatelse til å omsette og bruke
produkter med forbudte stoffer.

Vet du hva aktsomhetsplikten  
går ut på?

Sjekk her om det finnes forbud mot
omsetning eller bruk av stoffene i
kjemikaliene du importerer:

Kjemikaliesøk

http://www.lovdata.no/all/nl-19760611-079.html
http://www.miljodirektoratet.no/kjemikaliesok/
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JAStår noen av stoffene i ditt produkt på
listen over svært betenkelige stoffer
(SVHC-stoffer/kandidatlisten)?

Sjekk om stoffet skal meldes til ECHA.

Dersom ditt produkt inneholder over
0,1 prosent av et kandidatlistestoff må
du sørge for at dine kunder får informasjon
om sikker håndtering av disse
produktene. Les mer

Arbeidstilsynet har mye relevant
regelverk, sjekk om dette gjelder dine
produkter. Les mer

Hvis du har et produkt der det er tilsiktet
at et eller flere stoffer skal frigis
fra produktet ved normal bruk (f. eks.
duftviskelær )er det registreringsplikt
til ECHA for disse stoffene. Les mer

For mer informasjon om registrering.
Les mer

Informasjon om merking av produkter
finner du i:

Se også norsk konsolidert versjon av
vedlegg XVII. Les mer

Importerer du produkter fra land
utenfor EU/EØS?

Merk produktene dine riktig.

Skal produktet brukes i
arbeidslivet?

Produktforskriften. Les mer

REACH, Vedlegg XVII. Les mer

Leketøyforskriften. Les mer

•

•

•

http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverket-REACH/Stoffer-i-produkter-/
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverket-REACH/Stoffer-i-produkter-/
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverket-REACH/Registrering/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0922.html
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions
http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forordning/Norsk-uoffisiell-versjon-av-konsolidert-REACH-vedlegg-XVII-begrensninger/
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-18-1403
http://www.arbeidstilsynet.no/


Du er ansvarlig for å holde deg
oppdatert om ny kunnskap og nytt
regelverk, se blant annet Internkontrollfor-
skriften§ 5. Les mer

Dokumentasjonen skal til enhver 
tid være oppdatert.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html



