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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Cytec Norge KS under sluttmøtet
for inspeksjonen 11.mai 2010.
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 3 avvik under inspeksjonen.
Virksomheten mangler skriftlig rutine for oppdatering av opplysninger i
Produktregisteret
To av virksomhetens produkter er feil klassifisert
Det er for en del produkter ikke samsvar mellom opplysningene i sikkerhetsdatabladet
og i Produktregisteret
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Cytec Norge KS skal sende en skriftlig bekreftelse innen 15.august 2010 på at avvikene er
rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2. Rapporten er å anse
som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten
er mottatt.
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seksjonssjef

1. Bakgrunn for inspeksjonen
Ansvarlige virksomhet (kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 972593346

Eies av: 936539459

Besøksadresse: Svelleveien 33, 2001 Lillestrøm

Telefon: 63 89 72 00

Bransjenr. (NACE-kode): 20.160 - Produksjon av basisplast

E-post:

Virksomheten er:
importør/produsent/bruker

Inspeksjonstema:
Internkontroll
forbudte og strengt regulerte stoffer
klassifisering, merking og emballering
deklarering til Produktregisteret
sikkerhetsdatablader

Inspeksjonen hos Cytec Norge KS er en del Klima- og forurensningsdirektoratets
kontrollvirksomhet rettet mot importører og produsenter av kjemikalier.
Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som
er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan
omtales som en anmerkning.

2. Oppfølging etter inspeksjonen
Cytec Norge KS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten
drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Cytec Norge KS skal sende Klima- og
forurensningsdirektoratet en skriftlig bekreftelse innen 15.august 2010 på at avvikene er rettet.
Vi ber om at dere oppgir inspektør i adressefeltet i svarbrevet.

3. Offentlighet
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. Offentlighetsloven).
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4. Avvik
Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlig rutine for oppdatering av opplysninger i
Produktregisteret
Avvik fra: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5
annet ledd, punkt 7
Kommentarer:
Bare de deler av internkontrollen som hadde betydning for de berørte temaene, ble kontrollert.
I den dokumenterte internkontrollen er den årlige oppdateringen til Produktregisteret omtalt.
Det er ingen beskrivelse av hvordan opplysningene i Produktregisteret skal oppdateres eller
hvilke kriterier som ligger til grunn for at opplysningene må oppdateres (jf avvik 3).

Avvik 2: To av virksomhetens produkter er feil klassifisert
Avvik fra: forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, § 4 og vedlegg I
Kommentarer:
Under kontrollen ble en del av virksomhetens produkter gjennomgått. Det ble avdekket at
følgende produkter er feil klassifisert:
Cymel 385 – Produktet mangler Xi; R43.
Cycat 600 – Produktet mangler R22

Avvik 3: Det er for en del produkter ikke samsvar mellom opplysningene i
sikkerhetsdatabladet og i Produktregisteret
Avvik fra: forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, § 21
Kommentarer:
I henhold til forskriftens § 21, skal et kjemikalie som er klassifisert i en fareklasse angitt i § 6,
og som importeres i mengde på 100 kg eller mer per år deklareres til Produktregisteret (PR).
Alle deklarerte opplysninger må oppdateres ved endringer, for eksempel når sammensetninger
endres eller produktet utgår. Virksomheten må sikre at det er samsvar mellom opplysningene
som er meldt til Produktregisteret og det som fremkommer på etikett og i sikkerhetsdatablad.
Under kontrollen ble en rekke av virksomhetens produkter gjennomgått og det ble påpekt
manglende samsvar mellom opplysninger registrert i Produktregisteret og de registrert i
sikkerhetsdatabladet for flere produkter. Liste over produkter merket MFE (Mulig feilmerket,
eksklusiv noter og R65) i Produktregisteret ble overlevert til Cytec Norge KS. Virksomheten
må gå igjennom disse og sikre seg at oppdaterte sammensetningsopplysninger og klassifisering
sendes Produktregisteret.
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5. Andre forhold
Cytec Norge KS opplyste om at de nylig har hatt en gjennomgang av sine etiketter. Denne
gjennomgangen avdekket flere uoverensstemmelser mellom sikkerhetsdatablad og etikettene.
Virksomheten arbeider med å rette opp disse feilene, og nytt datasystem som implementeres i
løpet av sommeren 2010 vil benytte de samme bakgrunnsdataene for etiketter og
sikkerhetsdatablader. Under kontrollen ble ikke etiketter kontrollert på bakgrunn av at
virksomheten selv har en gjennomgang av disse.
Klima- og forurensningsdirektoratet vil påpeke at nytt etikettformat som enda ikke er tatt i
bruk ikke tilfredsstiller merkekravene når det gjelder plassering og angivelse av
farebetegnelse.
Cytec Norge KS importerer råvarer både innenfra og utenfor EU. Virksomheten produserer
hovedsakelig bindemidler for lakk til eksport. Teknisk sjef i Norge har ansvar for å oppdatere
sammensetningsopplysningene for produktene i konsernets database, mens
sikkerhetsdatabladene blir utarbeidet hos Cytec sentralt. Ansvaret for utsendelse av
sikkerhetsdatablader til kunder ligger hos Customer Service sentralt.

6. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
aktuelle lover og forskrifter
Sikkerhetsdatablad og etiketter for virksomhetens produkter
Utskrifter fra Produktregisterets database
Dokumenter fra Cytec Norge KS’ internkontrollsystem

7. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
Liste over prioriterte stoffer
Produktkontrolloven
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften)
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
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