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Januar 2021 

 

Til vores leverandører 
 

Krav fra vores kunder, 

EU-forordning (REACH) og dansk lovgivning 
 

Vi skriver til dig for at få oplysninger om indholdsstoffer i de produkter, som du leverer til os. Hvis 

der er indholdsstoffer i de produkter, som du leverer til os, og som er med på ”Birn Negativ Liste”, og 

som har et indhold, der er større end den på listen anførte værdi, skal du udfylde vedlagte skema 

(Bilag 1) og sende det tilbage til Vald. Birn. Oplysningerne skal bruges til at dokumentere krav fra 

vores kunder, EU-forordning (REACH) og dansk kemikalie lovgivning. 

 

Venligst angiv produktnavn, indholdsstof, CAS. nr. og mængden af indholdsstoffer i vægt %. Hvis der 

ikke er indholdsstoffer i de leverede produkter, som er med på ”Birn Negativ List”, bekræftes dette 

med en underskrift på bilag 1. Disse oplysninger skal returneres til os så hurtigt som muligt, senest 

14 dage. 

 

• Bilag 1: Svarskema  

• Bilag 2: Excel regneark – Birn Negativ List.xls 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Gregersen 

Projektleder - Miljø 

Telefon direkte: 99 10 20 55 

E-mail: hg@birn.dk 
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Bilag 1 

Leverandør navn: 

 

Der er følgende indholdsstoffer i produkter leveret til Vald. Birn A/S, som er med på ”Birn Negativ 

Liste” af dato:   version nr.:    

(Send venligst et Excel-regneark, hvis der er mere end 5 stoffer på listen). 

 

Produktnavn Indholdsstof CAS. Nr. 

 

Vægt % indhold. 

 

    

    

    

    

    

 

Dato og underskrift: 

 

Hvis der ikke er indholdsstoffer i de leverede produkter, som er med på ”Birn Negativ List” underskri-

ves her: Jeg bekræfter hermed, at der ikke er indholdsstoffer fra ”Birn Negativ list” af dato:  

      version nr.     i de leverede produkter.  

 

Dato og underskrift: 

 

 

 


