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Ny klassificeringsbekendtgørelse
Af Jørgen Stage Johansen
Den 1. februar trådte Miljøministeriets nye klassificeringsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelse nr. 50 af 12. januar 2011
erstatter bekendtgørelse nr. 329
fra 16. maj 2002.
Den nye klassificeringsbekendtgørelse indeholder ændrede
regler som en konsekvens af
EU’s klassificeringsforordning
CLP (Classification, Labelling
and Packaging). CLP-reglerne
implementeres over en årrække med forskellige frister for
henholdsvis rene stoffer og
produkter.
Siden 1. december 2010 skal
rene stoffer klassificeres, mærkes og emballeres efter reglerne i klassificeringsforordningen.
Stoffer, der var markedsført inden 1. december 2010 behøver
først at være mærket efter de
nye regler inden 1. december
2012.
Rene stoffer skal dog klassificeres efter de “gamle regler” frem
til 1. juni 2015. Det skyldes, at
blandinger af stoffer (produkter) godt må følge de gamle
regler frem til den dato, og derfor er det nødvendigt at kende
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den gamle klassificering af de
stoffer, som indgår i blandingerne. For blandinger markedsført inden 1. juni 2015 skal
mærkningen være opdateret
senest 1. juni 2017.
Reglerne om stoffers klassificering i fareklasser med tilhørende faresymbol, farebetegnelse
samt R- og S-sætninger er således opretholdt i klassificeringsbekendtgørelsen, mens reglerne om stoffers mærkning og
emballering er udgået.
Gifte og terrorforebyggelse
Klassificeringsbekendtgørelsen
indeholder som hidtil nationale danske regler for opbevaring
og salg af giftmærkede stoffer.
Selve opbevaringskravene er
de samme, men der indført krav
om at der skal udpeges en an-

svarlig for opbevaringen, og
der stilles nu krav om, at tyveri af
gifte meldes til politiet. Det sker
med det formål at forebygge
misbrug af gifte til terrorformål.
Omfanget af stramninger har
dog ikke det omfang, som der
var lagt op til da Kemikalieloven blev ændret i februar 2009,
og da der i oktober 2009 kom
forslag til at skærpe klassificeringsbekendtgørelsens opbevaringskrav for gifte.
I bekendtgørelsens § 36, stk.2,
er indført krav om udpegning
af personer, der på vegne af
virksomheder og institutioner
skal sikre korrekt opbevaring af
gifte (se faktaboks). Dette nye
krav træder i kraft 1. april 2011.
Som det fremgår af faktaboksen
er der i klassificeringsbekendtgørelsen medtaget terminologi
fra klassificeringsforordningen.

Miljøbrevkassen
Har du et arbejdsmiljøproblem kan Miljøbrevkassen måske
hjælpe. Du kan skrive til: miljoebrevkassen@dl-f.dk Redaktionen
består af Jørgen Stage Johansen og Vivian Plesner (brevkasseredaktører) og Trine Hjorth Nielsen (faglig sekretær).

Miljøstyrelsen
om de nye krav

Der skal udpeges ansvarlige for opbevaring af gifte og tyveri skal
anmeldes til politiet.

“Meget giftig” hedder eksempelvis “Akut tox. 1” i klassificeringsforordningen.
I bekendtgørelsens § 40 er indført krav om, at virksomheden
eller institutionen ved begrundet mistanke om tyveri af gifte
indgiver anmeldelse til politiet. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysning om “den stjålne mængde”.
Helt afgørende for mange laboratorier har Miljøministeriet
valgt at droppe kravet om en
meget detaljeret lagerstyring
af gifte. Miljøministeriet havde

i oktober 2009 i et forslag til
ændringer af bekendtgørelsen
lagt op til, at laboratorier skulle føre en meget omfattende
lagerstyring, “så der til enhver
tid kunne redegøres for beholdning, tilførsel, anvendelse
og fjernelse af hvert enkelt
kemisk stof eller produkt”. I tilknytning til det krav havde Miljøstyrelsen foreslået en svært
gennemskuelig inddeling af
laboratorietyper – og der var
i et bilag lagt op til, at visse
giftmærkede stoffer kunne
undtages. Både af praktiske og
sikkerhedsmæssige årsager bør

Lars Fock, Miljøstyrelsens
kemikalieenhed fortæller, ”at hensigten med de
nye krav er, at sikre at
institutioner og virksomheder har fokus på sikker
opbevaring af gifte, både
for at forebygge ulykker
og for at undgå at stofferne falder i de forkerte
hænder. Samtidig er det
vigtigt at politiet inddrages ved tyveri af gifte,
inden de måtte blive misbrugt. Stramningerne er
led i Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse”.

laboratorier have styr på kemikalier, men detaljeringsgraden
skal helst stå mål med nytteværdien. De nye krav forekommer
velbegrundede og fornuftige.

Fortsættes næste side
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Klassificeringsbekendtgørelsen –
“Opbevaring og tyverianmeldelse”
Nyt krav om udpegning af ansvarlige
§ 36. Meget giftige og giftige stoffer og
produkter, jf. § 24, skal overalt opbevares
forsvarligt, under lås, utilgængeligt for
børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Stk.2. Virksomheder og institutioner, der
opbevarer meget giftige og giftige stoffer og produkter samt stoffer og produkter, der i henhold til forordningen skal
klassificeres som akut toksiske i kategori
1, 2 eller 3 (Acute Tox. 1, 2 eller 3) eller
som specifik målorgantoksiske i kategori
1 (STOT SE 1) i en samlet mængde på over
125 ml, og hvortil flere end fem personer
har adgang, skal udpege en eller flere personer, der på virksomhedens eller institutionens vegne sikrer, at opbevaring af de

pågældende stoffer og produkter sker i
henhold til stk. 1, herunder at uvedkommende ikke har adgang til disse.
Nyt krav om politianmeldelse ved tyveri
§ 40. Virksomheder og institutioner indgiver anmeldelse til politiet ved begrundet mistanke om tyveri af kemiske stoffer
og produkter, der i henhold til bilag 1,
punkt 3, skal klassificeres som meget giftige med R-sætningen R26, R27 eller R28
eller som giftige med R-sætningen R23,
R24 eller R25 i henhold til denne bekendtgørelse eller i henhold til forordningen
som akut toksiske i kategori 1 med faresætningerne H300, H310 og H330 eller
som akut toksiske i kategori 2 eller 3 med
faresætningerne H301, H311, H330 eller
H331. ■
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