
 
 Vanlige spørsmål om REACH  
 
Akronymer:  
REACH: Registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier  
ECHA: Det europeiske kjemikaliebyrået  
EEA: Det europeiske økonomiske området  
LPG/LNG: Flytende petroleumsgass / naturgass  
CEFIC: Den europeiske organisasjonen for kjemisk industri  
SVHC: Særlig farlig stoff  
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking  
CMR: Kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige stoffer  
 

1. Spørsmål: Hvilken innvirkning vil REACH få på min virksomhet?  
Svar: For å sikre kontinuitet i leveransene har Linde forhåndsregistrert alle stoffene de forhandler, 
med forpliktelse om å registrere. Vi anbefaler sterkt at du sørger for at alle dine andre 
leverandører gjør det samme.  
I fremtiden kan noen stoffer bli autorisasjonspliktige eller underlagt restriksjoner fra ECHA. For 
øyeblikket er ikke listen over stoffer som dette er aktuelt for, publisert.  

 
2. Spørsmål: Hvilke forpliktelser har jeg som kunde i henhold til REACH?  

Svar:  
Første trinn: Definer nøyaktig hvilken rolle du har i leveringskjeden. Som Lindes kunde vil du mest 
sannsynlig være en etterfølgende bruker.  
Andre trinn: Sørg for at sikkerhetsbladet omfatter din bruk.  
Tredje trinn: Sørg for at du bare bruker stoffet i henhold til sikkerhetsbladet.  

 
3. Spørsmål: Har Linde vurdert effekten av REACH på sine aktiviteter og på produktene som Linde 

leverer til våre ulike selskaper og produksjonssteder?  
Svar: Ja. Linde-gruppen er klar over forordningen og har forhåndsregistrert de nødvendige 
stoffene. Det foregår en koordinert pan-europeisk tilnærming innenfor Linde for å sikre 
konsekvens på tvers av Den europeiske union, og vi arbeider aktivt med handelsorganisasjoner 
og andre for å sikre samsvar.  

 
4. Spørsmål: Vil Linde forhåndsregistrere og registrere alle produkter i henhold til REACH?  

Svar: Ja, vi har forhåndsregistrert og vil registrere de produktene som er registreringspliktige i 
henhold til REACH.  

 
5. Spørsmål: Hvilke gasser behøver ikke å forhåndsregistreres og registreres i henhold til REACH?  

Svar: Gasser som ikke er registreringspliktige, er angitt i vedlegg IV og V. Disse er:  
• Hydrogen, nitrogen, oksygen, karbondioksid, helium, neon, krypton, argon, xenon og 

gassblandinger som inneholder disse  
• Medisinske gasser  
• Næringsmiddelsgasser 
• Naturgass  
• LPG og LNG fra naturlige kilder.  

 
6. Spørsmål: Mitt produkt er til biocidbruk. Er det også registreringspliktig i henhold til REACH?  

Svar: Nei. Produkter som samsvarer med andre direktiver, for eksempel plantevernmidler, 
biocidprodukter, mattilsetningsstoffer, medisinske produkter og annet som for eksempel 
radioaktive stoffer og radioaktivt avfall, er ikke registreringspliktig i følge REACH.  

 
7. Spørsmål: Oppgi fullstendig kontaktinformasjon for den personen i selskapet som er ansvarlig for å 

implementere REACH-forordningen (navn, stilling, telefonnummer, postadresse og e-
postadresse)  
Svar: Linde har opprettet landsspesifikke e-postadresser, for eksempel reach.lk@linde.com (lk 
står for landskode [sett inn rullegardinliste med landskoder]). Hvis du sender e-post til den 
adressen, vil den ansvarlige svare og gi deg eventuell relevant informasjon.  

 
8. Spørsmål: Hvordan ser Lindes tidslinje og prosjektorganisering ut med hensyn til behandlingen av 

REACH?  
 



 
 

Svar: Detaljert informasjon om stoffene som Linde har forhåndsregistrert, inkludert forventede 
tidsfrister, finnes på http://reach.linde.com. Hos Linde er det mange som aktivt arbeider med 
REACH i et koordinert program med en dedikert leder for REACH-implementasjonen.  

 
9. Spørsmål: Vil Linde kontakte sine oppstrømsleverandører for å se om de vil registrere seg?  

Svar: Ja, vi har allerede kontaktet dem for å sikre at de forstår hvilke forpliktelser de har i følge 
REACH, og de har forhåndsregistrert seg og vil registrere seg der det er aktuelt.  

 
10. Spørsmål: Er det noen risiko for at noen av produktene vi får fra Linde, vil bli omformulert eller 

trukket tilbake fra markedet?  
Svar: For å svare nøyaktig på dette spørsmålet må du spesifisere hvilke produkter du kjøper fra 
Linde. ECHA har hittil identifisert flere særlig farlige stoffer som i siste instans kan bli kontrollert. 
Ingen av stoffene som for tiden finnes på listen på ECHAs nettsted (SVHC), leveres av Linde eller 
deres datterselskaper.  

 
11. Spørsmål: Er noen av stoffene som Linde leverer, autorisasjonspliktige? Og har dere i så fall 

tenkt å søke om autorisasjon?  
Svar: For tiden finnes det ingen endelig liste over stoffer som være autorisasjonspliktige. 
Følgende stoffer som vi leverer, er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller 
reproduksjonsskadelige (kat.1+2): Butadien 1,3 , n-butan (som inneholder 0,1 % butadien –1,3), 
karbonmonoksid, etylenoksid, isobutan (som inneholder 0,1 % butadien –1,3), vinylbromid og 
vinylklorid. De kan bli autorisasjonspliktige eller pålagt begrensninger på et senere tidspunkt som 
vil bli fastsatt av ECHA.  

 
12. Spørsmål: Vil Linde kreve informasjon fra oss, for eksempel om bruk eller anvendelsesområder 

for produkter vi kjøper?  
Svar: Vi har installert et verktøy for kommunikasjon om bruk på vår nettside:  
http://reach.linde.com/International/Web/Linde/like35reachlinde.nsf/docbyalias/substances_for_registration_int  

 
13. Spørsmål: Vil EØS-land som Norge, Island og Lichtenstein slutte seg til REACH?  

Svar: Ja, men ikke Sveits. Kjemikalier kjøpt fra Sveits betraktes som importert til EU og er derfor 
registreringspliktige.  

 
14. Spørsmål: Vil Linde sende oss forhåndsregistreringsnumrene?  

Svar: Nei. Forhåndsregistreringsnumre genereres tilfeldig og har ikke samme struktur og 
betydning som registreringsnumre, og de er ikke stoff- eller firmaspesifikke. Anbefalingen fra både 
EU-kommisjonen og CEFIC er derfor at disse numrene ikke behøver å publiseres.  
Alle stoffene som Linde-gruppen har forhåndsregistrert, samt forventede registreringsdatoer, kan 
vises på følgende URL-adresse: http://reach.linde.com 

 
15. Spørsmål: Kan Linde sende oss en liste over produkter vi kjøper fra dere, slik at vi kan kontrollere 

om de er forhåndsregistrert?  
Svar: Dette skjer ikke automatisk, på grunn av antallet kunder som Linde har. Kontakt din lokale 
REACH-leder på følgende e-postadresse, for eksempel reach.lk@linde.com (lk står for 
landskode). Hvis du sender e-post til den adressen, vil den ansvarlige svare og gi deg eventuell 
relevant informasjon.  

 
16. Spørsmål: Er resirkulerte gasser (for eksempel kjølegasser) registreringspliktige?  

Svar: Resirkulerte produkter er ikke unntatt kravene i REACH. Hvis kjølegassene allerede er 
registrert, er den som resirkulerer dem, en etterfølgende bruker. Ellers må gassene registreres.  
 

17. Spørsmål: Hvilken effekt vil det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking 
(GHS) ha på REACH?  
Svar: Klassifiseringen og merkingen av alle stoffer er endret. Hvis stoffene senere blir 
omklassifisert som enten miljøfarlige stoffer eller CMR-gasser, blir tidslinjen for registrering 
kortere. Innholdet i sikkerhetsbladet blir endret, dvs. ulike setninger om risiko og sikkerhet, og 
ekstra piktogrammer. I tillegg må all emballasjemerking endres.  

 


