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biologisk arbejdsmiljø

strien, biotekindustrien og laboratorier på for-
brændingsanlæg, men det er lige så interessant 
for andre at læse den.
 
Skal du som arbejdsmiljørepræsentant være 
med i godkendelsesprocessen, ved ombygning 
eller nybyggeri, er der tjeklister bagerst i vejled-
ningen, som kan downloades på nettet i word 
format, lige til at arbejde videre med. 

http://www.i-bar.dk/vejledningermm/liste/bio-
logisk%20arbejdsmilj%C3%B8/

Arbejder du ikke inden for området, kan vejled-
ningen bestemt også læses, for at få et indblik 
i arbejdsområdets mange sikkerhedsfacetter, 
samfundets ønske om at sikre os og naturen via 
Center for Biosikring og beredskab (CBB). 

God læselyst

Miljøbrevkassen

Redaktionen består af brevkasseredaktørerne Jørgen Stage Johansen og Vivian Plesner 
samt faglig sekretær Jens Klingenberg Rasmussen.  
Alle medlemmer er velkomne til at indsende spørgsmål eller foreslå emner til uddybelse  
i LABORANTEN. Skriv til miljoebrevkassen@dl-f.dk. Miljøbrevkassen svarer altid direkte  
tilbage til medlemmet, og efter aftale med medlemmet bruges emnet muligvis til artikler 
i LABORANTEN. Spørgeren er anonym i LABORANTEN.  

Af Vivian Plesner

Arbejder du indenfor området, og udfører GMO 
arbejde, er denne vejledning rigtig god til at 
hjælpe dig med at gennemtænke de områder 
på din arbejdsplads, hvor du skal være særlig 
opmærksom på om sikkerheden for dig og sam-
fundet omkring dig er i orden. Den kan hjælpe 
dig til at udfylde en fyldestgørende APV. Den vil 
give dig et indblik i godkendelsesprocessen, 
både ved nybyggeri og ombygning, om hvilke 
myndigheder der skal høres i forbindelse med 
godkendelse af laboratorier til GMO arbejde. 
Vejledningen angiver det niveau og den gode 
praksis, som branchernes parter ønsker ved bio-
logisk og genteknologisk arbejde i laboratorier 
i procesindustrien. Vejledningen henvender sig 
primært til laboratorier inden for procesindu-
strien, hvor der arbejdes med biologisk materi-
ale, herunder f.eks. inden for medicinalindu-
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