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Altox har 25 års jubilæum 

Altox blev stiftet 1. juli 1991 og fejrer derfor 25 års jubilæum i år.  

Vi takker alle vores kunder og forretningsforbindelser for de første 

fantastiske 25 år – og ser frem til de næste 25 år. 

 

Altox introducerer ny klippekortsordning som supplement til den 

eksisterende taxameterordning 

Mange kunder med løbende behov for rådgivning har hidtil haft mulighed for at benytte vores taxameterordning. 

Som det ligger lidt i begrebet er taxameter en løbende afregning for forbrugt tid til ordinær konsulenttimetakst. 

Med den nye klippekortsordning opnår man en betragtelig rabat på timetaksten, når man køber et 

klippekort, der er gældende i 12 måneder. Vi udbyder 3 pakkestørrelser Small, Medium og Large – så 

man fleksibelt kan vælge det forventede årlige behov. 

Kontakt os venligst for uddybende oplysninger og hvilke muligheder, der passer bedst til dine behov. 

 Kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 

 

Tilbagemeldingerne fra Temadagene 2016 

1000 tak til alle vores temadagsdeltagere. 
 
Vi har i år bedt alle deltagere om at beskrive dagen med blot ET ord, og det er der kommet et helt overvældende 
resultat ud af: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi er meget stolte af alle jeres input og glæder os allerede til at se jer til næste år: 

• 14. juni i Middelfart  
• 15. juni i Århus  

• 20. juni i Høje Tåstrup 
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REACH kandidatlisten er blevet udvidet med 1 nyt stof i juni 2016  

Kandidatlisten er pr. 20.6.2016 blevet opdateret med 1 nyt stof, så vi nu er oppe på 169 optag. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table 

Når et stof er blevet optaget på kandidatlisten medfører det en række krav til importører, 

producenter og downstream users af stoffet for de artikler, det indgår i.  

Der kan både være tale om en egentlig notificerings-forpligtelse til ECHA (afhængigt af %-indhold og tonnage) såvel 

som en udbredt kommunikationsforpligtelse til kunder og forbrugere (artikel 33). 

Bliver du mødt med spørgsmål om dine produkter eller artikler indeholder kandidatliste stoffer, eller har du brug for 

assistance til at få skabt et overblik over dine forpligtelser, står vi klar til at guide dig videre. 

 Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

Kursusprogram 2016/17  

Vores kursuskatalog for 2016/17 udkommer i starten af næste uge. Det bliver                                                                         

mailet til dig og kan allerede nu findes på vores hjemmeside, hvor du også kan                                                                   

tilmelde dig og evt. læse mere om kurserne og os: www.altox.dk 

Det første kursus i efteråret er CLP beregningskurset, den 6.-7. september og herefter følger CLP selvvurdering, 

Affaldsmærkning og Sikkerhedsdatablade, mm. 

Vi kommer også meget gerne ud til dig og strikker et helt specifikt kursus sammen med udgangspunkt i jeres daglige 

rutiner inden for alle kemiske arbejdsmiljøemner. 

Kontakt os for muligheder på nedenstående telefon eller kontaktformularen på vores hjemmeside. 

   Kontakt Lone Rievers for tilmelding og praktiske spørgsmål – tlf. 38347798. 

 

Ny tilpasning til CLP (8 ATP) 

8. tilpasning til CLP (Forordning 2016/918) af 19. maj 2016 er offentliggjort: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0918&qid=1467021824588&from=DA. 

Den indeholder mange nye elementer. Primært implementerer den 5. ændring til GHS (det Globalt Harmoniserede 

System), hvilket giver bl.a. ny testmetode til oxiderende faste stoffer, ændring af kriterier for hud ætsning/irritation, 

alvorlig øjenskade/øjenirritation samt aerosoler og kemisk ustabile gasser, enkelte lempelser i mærkningsforpligtel-

sen, præciseringer af bl.a. mærkning for allergi samt ændret H-sætning og mange nye/ændrede P-sætninger. 

Du kan købe vores opdaterede skema til udvælgelse af P-sætninger og P-sætningsoversigt på: www.altox.dk 

 Kontakt Peter Waksman for mere information omkring CLP – tlf. 38347798. 
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Høring over udkast til nye regler for brandfarlige og brændbare væsker 

Beredskabsstyrelsen har sendt følgende nye udkast i høring:  

• Udkast til ny bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker  
• Udkast til vejledning om brandfarlige og brændbare væsker  
• Udkast til ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, 

korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag.  

Regler for brandfarlige væsker skal ændres dels fordi de naturligt skal matche CLP’s flammepunktsgrænser for de 
enkelte brandfareklasser, og dels fordi man ønsker at integrere reglerne for brændbare væsker i tanke i reglerne for 
brandfarlige væsker, og derved opnå en regelforenkling.  

Høringsfristen er: 24. august 2016. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59671 

I bl.a. danske sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger henvises der til 

opbevaringsreglerne for brandfarlige væsker, så der forestår et pænt stykke arbejde med at få 

justeret alle disse henvisninger i dokumenterne. 

Har du brug for assistance til at håndtere de nye regler i din dokumentation, er du velkommen til at kontakte os eller 

tilmelde dig vort kursus i sikkerhedsdatablade, der afholdes næste gang d. 27. og 28. september 2016. 

På kurset får man i det udleverede kursusmateriale et læsevenligt overblik over brandfareklasserne og tilhørende 

oplagsenheder vist i skematisk form i sammenhæng med CLP-systemets brandfareklasser. 

Kontakt Pernille Hjaltalin for mere information – tlf. 38347798. 

 

Giftinformationscentre og kommende forpligtelser 

En fælles EU-platform for anmeldelse til nationale giftinformationscentre (ikke Arbejdstilsynets Produktregister) er 

tæt på implementering: https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_0552_00_e.pdf 

Den forventes at træde i kraft 1. juli 2019 for blandinger til private brugere og derefter følger blandinger til 

erhvervsmæssig og dernæst industriel brug.  

Kender du dine forpligtelser i denne forbindelse – vi kan hjælpe dig?  

 Kontakt Peter Waksman for mere information omkring Giftinformationscentre – tlf. 38347798. 

 

 

 

 


