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Oppsummering etter gjennomført REACH EN-FORCE 1 ved Esso Norge AS
referanse: 2010/149 Dato: 01.02.2010
18.januar 2010

Vår

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) gjennomførte en kontroll mot Esso Norge AS
hvor bedriften var plukket ut til nasjonale porteføljen i ECHA Forum kontrollprosjekt (REACH ENFORCE 1 ). Kontroll v/ Maren Wikheim og Beryl Nygreen
FORUM,- (et Forum for utveksling av informasjon om og koordinering av gjennomføring av REACH) er en av de lovbestemte
komiteene under REACH, se art. 86 og art. 76.
Se www.echa.europa.eu (her ligger oppdatert nytt om koordinerte REACH tilsynsaktiviteter - 14/12/09)
http://echa.europa.eu/about/organisation/forum_en.asp
Norge deltar i det første koordinerte kontroll prosjektet for REACH (i regi av Forum) hvor 28 land deltar.
De nasjonale kontrollene skal gjennomføres innen januar 2010 og avrapporteres våren 2010.
Dette prosjektet vil gi en første indikasjon på hvordan industrien har fulgt opp sine forpliktelser med hensyn til preregistrering,
registrering og utarbeidelse av sikkerhetsdatablad, med fokus på innfasingsstoffene

Tilrettelegging og underlagsdokumentasjon ved bedriften var meget bra og Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) fikk en god gjennomgang av hvordan ExxonMobil har organisert sitt
arbeid i EØS-området med hensyn til sine REACH forpliktelser.
De ulike produktområdene er delt inn i forretningsområder med ansvar for oppfølging.
Refining &Supply Implementation Team i Brussel er ansvarlig koordinator for de nasjonale
preregistreringene/registreringene og oppfølging av disse.
Esso Norge AS er en del av forretningsområdet R&S.
Exxon har gjennomført et grundig forarbeid og preregistreringslisten er basert på resultat fra dette.
Det ble opplyst at Esso Norge AS har lagt anbefalingen fra Concawe til grunn for valg av
preregistreringer, men med visse nasjonale justeringer.
Bedriftens innmeldte preregistreringsliste til ECHA ble gjennomgått og utvalgte stoffer ble nærmere
diskutert.
Klima- og forurensningsdirektoratet noterte seg at det var lagt inn noen ”ikke eksisterende
stoffer” (hypotetiske produkter). Det tas videre til orientering at det kan bli en diskusjon om hvorvidt
enkelte av de preregistrerte stoffene kan anses som transporterte isolerte intermediater og om
eventuelle ytterligere unntaksstoffer. Dette er en diskusjon som må tas videre i arbeidet under SIEF
og med ECHA.
Det ble foretatt noen ”spot” sjekker på oppfyllelse av krav til SDS for enkelte av de preregistrerte
stoffene. Systemet for utarbeidelse og kvalitetssikring av SDS synes tilfredsstillende, men det gjøres
oppmerksom på at denne kontrollen har ikke som oppgave å gå nærmere inn på innhold i de enkelte
av avsnittene i SDS.
Konklusjon:
For de sjekkpunktene som en inkludert i prosjektet REACH EN-Force 1 er det ikke notert
noen mangler for Esso Norge AS.
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Hilsen
Maren Wikheim
sjefingeniør
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