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Vi kan ikke se at NHD har vurdert at forordning 765/2008 omfatter beskyttelse av 
miljø. Det er i liten grad kommentert og vurdert eksisterende ordninger for 
rapporteringer. Klima- og forurensningsdirektoratet ønsker for øvrig i 
høringskommentarene å belyse viktige aspekter i forhold til det regelverket vi 
forvalter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generelle kommentarer
Vi savner en nærmere konkretisering om hvordan NHD tenker seg den praktiske 
gjennomføringen og tilretteleggingen av varepakkeregelverket i Norge. Vi savner også en 
utdyping av økonomiske og administrative konsekvenser.

Klima- og forurensningsdirektoratet ønsker i sine høringskommentarer å belyse viktige 
aspekter i forhold til det regelverket vi forvalter.

Rapporteringer
Det er i liten grad i liten grad kommentert og vurdert eksisterende ordninger for 
rapporteringer. 
Eksempelvis har både REACH, regelverket om klassifisering og merking, CLP, og 
vaskemiddelforordningen spesifikke krav om rapportering til kommisjonen. Disse 
rapporteringene vil fortsatt gjelde parallelt med de rapporteringsordningene som innføres 
med varepakken, og vi antar at det ikke legges opp til dobbeltrapportering.

Organisering av markedstilsyn
NHD foreslår en modell for koordinering av de nasjonale markedstilsynsmyndighetene 
basert på en interdepartemental koordineringsgruppe med underliggende 
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myndighetsnettverk. Det foreslås å bygge videre på to av de eksisterende 
myndighetsnettverk, henholdsvis et nettverk for tilsyn med forbrukervarer (basert på 
RAPEX) og et for tilsyn med industrivarer. 

Vi kan ikke se at NHD har vurdert at forordning 765/2008 omfatter beskyttelse av miljø
(artikkel 1(2)) og at en vare også omfatter et stoff/stoffblanding, (artikkel 15 (4), dvs. 
kjemikalier. Det nasjonale tilsyn med kjemikalier omfatter både privat forbruk og 
yrkesmessig bruk og derfor bør den foreslåtte modellen for koordinering av markedstilsyn 
bedre tilpasses dagens praktiske tilsynssamarbeid på dette området. Etter vår mening er 
det på kjemikalieområdet lite hensiktsmessig å skille mellom tilsynsmodeller som tar for 
seg kjemikalier til yrkesmessig bruk og kjemikalier beregnet for forbrukere. Vi ber NHD 
vurdere hvorvidt koordinering av markedstilsyn under varepakkeforordningen bedre kan 
tilpasses dagens tilsynssamarbeid på dette området.

Informasjonssystemer
Vi støtter Kommisjonens pågående oppgraderings arbeid med RAPEX som 
meldingssystem for forbrukervarer med alvorlig risiko. Det tas også til etterretning at 
Kommisjonen nå har besluttet at systemet ICSMS skal være dataplattform for det 
generelle informasjonssystemet for varepakken og dette er også foreslått for å ivareta 
informasjonskrav under bl.a. REACH .

Forholdet til forvaltningsloven
Klima- og forurensningsdirektoratet ser behov for en nærmere vurdering av forholdet 
mellom forvaltningslovens regler om vedtak og saksbehandlingsprosedyrene i forordning 
764/2008, særlig forholdet til kravene i forordningens art 6 om vurdering av behovet for å 
anvende en teknisk forskrift. Vi støtter forøvrig Miljøverndepartementets innspill og 
høringsuttalelse på dette punkt.

Akkreditering, og fravikelse av forvaltningslovens bestemmelser
Vi mener det er sannsynlig at det med økende krav til akkreditering og øvrig 
dokumentasjon, også vil bli flere institusjoner som søker om akkreditering. Dette vil 
kunne medføre at det vil bli et økende behov for en klageinstans for vedtak fattet av Norsk 
akkreditering. Vi ber om at NHD utdyper hvordan de tenker seg klageadgangen ivaretatt 
når det vises til at forvaltningslovens bestemmelser ikke følges.

Annet
Det er som et vedlegg 1 til høringsnotatet lagt ved en liste over myndigheter som er 
omfattet av 765/2008 artikkel 17 nr 1 mv og deres kompetanseområde. Etter det vi kan se 
er denne upresis og ikke helt korrekt når det gjelder tilsynsmyndighet for ulike former for 
regelverk. For Klima- og forurensningsdirektoratet mener vi at det bør synliggjøres at 
etaten har ansvar for å følge opp EUs store kjemikalieregelverk REACH, herunder 
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regelverket om sikkerhetsdatablader, og regelverket om klassifisering og merking av 
farlige kjemikalier (CLP). 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Med hilsen

Berit E. Gjerstad Berit Eyde Kjuus
seksjonssjef senioringeniør
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