K UI LR JSØE BR R E V K A S S E N
M

MILJ

brevkassen

Terrorlovgivning –
ændring af kemikalieloven
Miljøstyrelsen har benyttet sommerferien (perioden 2. juli – 18.
august 2008) til høring af et lovforslag, som vil skærpe kravene
til opbevaring af kemikalier.
“Forslag til lov om ændring af
kemikalielov og miljøbeskyttelseslov” (1) skal bl.a. give
miljøministeren hjemmel til at
fastsætte regler for forebyggelse af, at giftmærkede stoffer og produkter anvendes til
terrorformål – eller som det
hedder “forsætlige skadevoldende handlinger”.
I lovforslaget foreslås, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om:

■

■

■

■

■

udpegning af personer, der
er ansvarlige for tyverisikker
opbevaring og lagerstyring
af gifte
vandelsvurdering (sikkerhedsgodkendelse) af personer, der omgås gifte
lagerstyring af gifte på
laboratorier
indberetning til politiet ved
formodet tyveri af gifte
krav om terrorforebyggelse
på risikovirksomheder (de
såkaldte “kolonne 3 virksomheder”).

Lovforslaget er en opfølgning
på regeringens handlingsplan
for terrorbekæmpelse (2). I forlængelse af denne plan ned-

satte Forsvarsministeriet en
arbejdsgruppe til at analysere
handlingsplanens anbefaling
nr. 42 vedrørende kontrollen
med farlige stoffer. Arbejdsgruppen udsendte i april 2006
en rapport (3) med 16 anbefalinger til tiltag, der skulle medvirke til at forebygge terror
med brug af farlige stoffer.
Anbefalingerne skal konkretiseres af en række ministerier.
Hovedformålet med det aktuelle lovforslag er at skaffe de
nødvendige hjemler i Kemikalieloven og Miljøbeskyttelsesloven for at kunne gennemføre
arbejdsgruppens anbefalinger.
Derfor kan det være svært på

Miljøbrevkassen
Har du et arbejdsmiljøproblem kan Miljøbrevkassen måske hjælpe.
Du kan skrive til: miljoebrevkassen@dl-f.dk.
Redaktionen består af Trine Hjorth Nielsen (faglig sekretær),
Søren Kristensen (miljøudvalget) og Jørgen Stage Johansen (brevkasseredaktør).
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NY ATEX-VEJLEDNING

det nuværende grundlag at
vurdere omfanget og indholdet i kommende detailregler.
Kommentarerne til lovforslaget giver dog en fornemmelse
af, hvad vi kan forvente. F.eks.
tyder det på, at sikkerhedsgodkendelse af personer i forbindelse med skærpet tyverisikring
kun vil være relevant “i særlige
tilfælde”.
Miljøstyrelsen skønner selv, at
de økonomiske og administrative konsekvenser er meget begrænsede, men når man læser
bemærkningerne om lagerstyring, lyder det til at kunne blive
særdeles ressourcekrævende.

LABORANTEN har tidligere i
nr. 9-2007 omtalt regler for
eksplosionsfarlig atmosfære
(ATEX). Reglerne trådte i
kraft i 2003 og ATEX-vurdering skulle være foretaget
inden 30. juni 2006. Mange
steder har der dog været
usikkerhed om, hvordan opgaven skulle gribes an.
Nu har Industriens Branchearbejdsmiljøråd udgivet en
ATEX-vejledning om laboratorier og procesindustri. Vejledningen er i elektronisk form tilgængelig via www.i-bar.dk
– den trykte version kan bl.a. fås ved henvendelse til Dansk
Laborant-Forenings sekretariat.
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Dansk Laborant-Forening
vil følge nøje med i udviklingen på området og
vil efterhånden følge op
på det.
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