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Landene i Den Europæiske Union samt Norge, 
Island og Liechtenstein har oprettet nationale 
helpdeske for at  give information og vejledning  
om forpligtelser under REACH- og CLP-
forordningen. Helpdeskene findes i mange tilfælde 
hos de nationale kompetente myndigheder. Den 
nationale helpdesk er det første kontaktpunkt for 
virksomheder i de pågældende lande. 

 
ECHA har oprettet et netværk af nationale 
REACH/CLP-helpdeske (HelpNet). Netværket 
består af de nationale helpdeske samt 
observatører fra interessenthelpdeske og fra 
kandidatlande. Et af formålene med netværket er 
at fremme harmonisering af den vejledning, der 
ydes af REACH/CLP-helpdeskene. Der findes 
yderligere oplysninger om de nationale helpdeske 
på: 
http://echa.europa.eu/da/support 
 
HVAD KAN DEN NATIONALE HELPDESK 
HJÆLPE DIG MED? 
 
Din nationale REACH/CLP-helpdesk kan give dig 
alle mulige forskellige oplysninger om 
bestemmelserne i REACH og CLP. Den kan også 
fortælle dig, hvilke forpligtelser, du måtte have i 
henhold til disse forordninger. Den vil imidlertid 
ikke kunne oplyse dig om, hvordan netop din 
virksomhed skal opfylde disse forpligtelser. Dette 
er fortsat dit ansvar. 

 
 
 
HVORNÅR BØR JEG KONTAKTE DEN 
NATIONALE REACH/CLP-HELPDESK? 
 
I de fleste tilfælde bør den nationale helpdesk 
være det første kontaktpunkt, når du har brug for 
råd vedrørende dine forpligtelser under REACH og 
CLP. Vær opmærksom på, at den hurtigste måde 
at få svar på kan være at søge oplysninger på 
helpdeskens websted. De nationale helpdeske har 
godkendt indholdet i databasen for ofte stillede 
spørgsmål om REACH/CLP på ECHA's websted: 
http://echa.europa.eu/da/support/faqs 
 
HVORFOR BØR JEG KONTAKTE MIN 
NATIONALE HELPDESK? 
 
Fordi den nationale REACH/CLP-helpdesk tilbyder 
tjenester på landets lokale sprog og har et godt 
kendskab til nationale forhold. Den nationale 
helpdesk kan også svare på visse 
håndhævelsesspørgsmål. 
 
HVORDAN KAN JEG KONTAKTE ECHA'S 
HELPDESK? 
 
Hvis dit spørgsmål ikke er omfattet af din 
nationale helpdesks emneområde, kan du stille 
spørgsmål til ECHA om forpligtelser under REACH 
og CLP, REACH-IT, IUCLID 5, Chesar og 
indsendelse af dossierer ved hjælp af 
forespørgselsblanketten på: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/da/support
http://echa.europa.eu/da/support/faqs
http://echa.europa.eu/da/contact


 
BELGIEN 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 
BULGARIEN 

• Министерство на околната среда и водите 
 

CYPERN 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
DANMARK 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTLAND 
• Terviseamet 

 
FINLAND 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANKRIG 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 

 
GRÆKENLAND 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
IRLAND 
• Health and Safety Authority 

 
ISLAND 
• Umherfisstofnun 

 
ITALIEN 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 

 
LETLAND 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LIECHTENSTEIN 

• Amt für Umweltschutz 
 
LITAUEN 

• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
 

LUXEMBOURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 

 
NEDERLANDENE 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 

 
NORGE 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLEN 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 

 
PORTUGAL 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMÆNIEN 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVAKIET 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVENIEN 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SPANIEN 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
STORBRITANNIEN 
• Health and Safety Executive 
 
SVERIGE 
• Kemikalieinspektionen 

 
TJEKKIET 

• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 
 
TYSKLAND 

• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

UNGARN 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ØSTRIG 
• Der österreichische REACH-Helpdesk 


