
BASS forsvinner, ChemXchange kommer 

Som første land i Europa presenteres ChemXchange systemet som vil erstatte BASS i Norge 

fra 1. April 2013. Systemet presenteres av coBuilder AS som drifter systemet. Velkommen til 

regional lansering.  

Systemet er bygget for at alle aktørene i næringen skal få et enkelt verktøy som dekker en 

rekke nasjonale lover og forskrifter. 

Myndighetenes tilsynsaksjoner i 2012 viser at det fremdeles er store mangler når det gjelder 

riktig håndtering og risikovurdering av kjemikalier i bilbransjen. Mange opplever regelverket 

som komplisert, og arbeidet med risikovurdering, substitusjon og riktig håndtering av avfall 

oppleves krevende og vanskelig. 

Norges Bilbransjeforbunds tilslutning til stoffkartoteksystemet BASS i 2009, var starten på 

arbeidet med å tilby bransjen enkle, gunstige verktøy for å håndtere kjemikalier på forsvarlig 

vis, og i tråd med regelverket. Nå som ChemXChange lanseres blir dette arbeidet ytterligere 

forenklet, og Norges Bilbransjeforbund har store forventninger til at bransjen tar i bruk de 

verktøy som de nå får tilgjengelig. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som ønsker en enklere kjemikaliehåndtering til å melde seg på 

regional lansering av ChemXChange! Dette gir en unik mulighet for en enklere hverdag. 

Innføringen av REACH der nye innstramninger gjelder 31. mai 2013, gir høyt 

beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet. REACH vil føre til at mer informasjon 

om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper blir lettere tilgjengelig for 

myndighetene og publikum. Bedriftene får større selvstendig ansvar for dokumentasjon, 

vurdering og forsvarlig håndtering av kjemiske stoffer. 

EBA er stolt over å kunne presentere et KOMPLETT SYSTEM som kan hjelpe din bedrift 

både med kjemikaliehåndtering og dokumentasjon av byggevarer. Det nye systemet kan 

brukes av alle typer aktører og løser ting for større virksomheter og ikke minst for de mindre 

aktørene. Dette er aktuelt for byggherrer, myndigheter, entreprenører, håndverksbedrifter, 

verksteder, leverandører, kjeder og andre interesserte. 

 

Få oversikt over hva dette vil bety for deg, og hvordan ChemXchange kan bidra til en 

enklere hverdag. Lanseringen er delt i to, gratis lansering fra 09:00 - 11:30 med 

påfølgende brukerkurs i ChemXchange fra 11:30 - 16:00.  

Bilbransjerelatert informasjon er i tidsrommet kl 10.00-11.30. 

Pris for del 2 (brukerkurs) er 2.500,- inkl lunsj. 

Dato Sted Påmelding Dato Sted Påmelding 

18. 03 Trøndelag (Hell/Stjørdal) Gå til påmelding 16. 04 Tromsø Gå til påmelding  

19.03 Stavanger (Sola) Gå til påmelding 17. 04 Bodø Gå til påmelding 

21.03 Molde Gå til påmelding 18. 04 Narvik Gå til påmelding  

09. 04 Buskerud (Drammen) Gå til påmelding 23 .04 Bergen Gå til påmelding  



10. 04 Østfold (Sarpsborg) Gå til påmelding 24. 04 Oslo Gå til påmelding 

11. 04 Lillestrøm Gå til påmelding  25. 04 Hedmark (Biri) Gå til påmelding  

For program ChemXchange lansering 

For program for kurs i bruk av ChemXchange(overgang fra BASS) 

 

http://www.cobuilder.com/Documents/Program%20ChemXchange%20lansering%20WEB.pdf
http://www.cobuilder.com/Documents/Brukerkurs%20i%20ChemXchange%20-%20overgang%20fra%20BASS%20WEB.pdf

