Herlev, 12. oktober 2021

VELTEK inviterer til webinar den 17. november kl. 13.00 – 15.00
Er din virksomhed omfattet af lovkravet om registrering af varen i SCIPdatabasen?
Kravene til at registrere varer og delkomponenter i SCIP-databasen omfatter de varer
og delkomponenter, der ifølge kemilovgivningen kan betegnes som artikler. Rigtigt
mange af de varer, som produceres eller samles i Danmark, vil blive betegnet som
artikler.
En artikel er defineret som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig
form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske
sammensætning er bestemmende for dens funktion”.
Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler.
Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT- udstyr, biler, cykler, legetøj, byggematerialer,
emballager og meget mere. Medmindre din virksomhed importerer, producerer eller
videredistribuerer rene kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, er din
virksomheds vare højst sandsynligt en artikel – og dermed er varen omfattet af
registreringspligten.
Virksomheder, der importerer, producerer, samler eller distribuerer varer med
problematisk kemi og som markedsfører dem i EU, skal registrere de pågældende
varer eller delkomponenter i SCIP-databasen senest den 5. januar 2021. Nogle typer
af varer er undtaget fra registrering.
VELTEK sekretariatet mener, at dette emne er vigtigt for VELTEKs medlemmer og
inviterer derfor alle medlemmer fra sektionerne Armatur, Vand & Afløb, Den
Eltekniske Sektion, VELTEK Varme samt VELTEK Ventilation til webinaret.
Deltag og få overblik over REACH og SCIP i VELTEKs 2 timers webinar.

Programmet for webinaret vil være som følgende
Nicolai Garde-Dinesen
Velkomst samt gennemgang af VELTEKs compliance regler for møder.
(varighed ca. 5 min.)
Maria Thestrup Jensen, Miljøstyrelsen, AC Tekniker
(varighed ca. 30 min. inkl. spørgsmål)
•

Baggrunden og status for etablering af SCIP-databasen

•

Hvem skal indberette til SCIP?

•

Hvilken information skal indgå i en SCIP-indberetning?

Pause 10 min.
Jon Vastrup, Altox, Consultant
(Indlæg om Scip-databasen, varighed ca. 60 min. inkl. spørgsmål)
•

Hvem der har ansvaret og hvilke pligter de forskellige virksomheder har

•

Hvordan man kan få sat tingene i system

•

Hvordan man indhenter oplysninger fra leverandørerne (og hvilke forpligtelser
man selv har i forhold til information af kunder)

•

Hvilke typer anmeldelser der findes

•

Hvordan man anmelder i praksis

•

Afgrænsning til anden lovgivning (især RoSH)

•

Eksempler på problemstoffer i forskellige typer produkter

Afslutning
Spørgsmål og kommentarer er meget velkomne under mødet, og skulle der være
emner, der ønskes belyst under webinaret, fremsendes de til Nicolai Garde-Dinesen
på mail ngd@veltek.dk senest den 11. november.
Webinaret finder sted den 17. november kl. 13.00 – 15.00 på Teams
Tilmeldte vil modtage link til Teams-mødet på dagen for mødet.
Tilmeld dig via dette tilmeldingslink!

Med venlig hilsen
VELTEK

Nicolai Garde-Dinesen

