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Kemikaliestyring
Krav om registrering
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og
materialer stiller krav om en
særlig risikovurdering ved brug
af farlige kemiske stoffer og
materialer. Det kaldes populært ”Kemisk APV”. Vurdering-

en skal indeholde en ”fortegnelse” over de farlige stoffer og
materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning
til de relevante leverandørbrugsanvisninger.
Det upræcise krav om en ”fortegnelse” kan bedst opfyldes
ved at registrere kemikalierne i

Eksempel på et kemikaliestyringssystem som indeholder kemikaliebrugsanvisninger samt moduler til kemikalieregistrering, lokale
noter, etiketdesigner samt adgang til klassificering af produkter
ved hjælp af www.ozzone.dk.
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et elektronisk kemikaliestyringssystem, som samtidig indeholder kemikaliebrugsanvisninger.
For de fleste arbejdspladser er
det uoverskueligt – og spild af
ressourcer – hvis de hver især
skal udarbejde og opdatere
brugsanvisninger. Registreringsprocessen, kontrol af kemikaliernes stabilitet, emballage m.m.
er derimod en løbende opgave
for brugerne.
Undgå individuelle
vurderinger
Registreringskravet gælder formelt set kun stoffer og materialer omfattet af farlighedsbegrebet i bekendtgørelsens §2
stk. 1. Men det vil være meningsløst at spilde tid på individuelle vurderinger for at undgå registrering af kemikalier,
der vurderes at være ufarlige.
Alle burde kunne se fordelen
i en almindelig god lagerstyring.
For mange laboratorier er en
god kemikaliestyring og kvalitetssikring en naturlig del af
hverdagen. Men der er stadig
arbejdspladser med utilstrækkelig styr på kemikalierne –

Arbejdstilsynet kræver ikke registrering af alle kemikalier, men der er store fordele ved at foretage det som en del af lagerstyringen – og så bliver der saneret i lagrene!

eller hvor registreringen foretages isoleret fra arbejdsmiljøet.
En systematisk gennemgang af
kemikalielagre som led i en registrering er tidskrævende, men

nyttig. Erfaringsmæssigt resulterer processen i bortsanering
af mange kemikalier, enten fordi indholdet, emballagen eller
mærkningen er forældet.

Miljøbrevkassen
Har du et arbejdsmiljøproblem, kan Miljøbrevkassen
måske hjælpe. Du kan skrive til miljøbrevkassen@dl-f.dk.
Redaktionen består af Jens Klingenberg (faglig sekretær),
Søren Kristensen (miljøudvalget) og Jørgen Stage Johansen
(brevkasseredaktør).
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