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Skærpede krav til 
opbevaring af gifte

muligheden for at kræve van-
delsvurdering (sikkerhedsgod-
kendelse) af personer med det-
te særlige ansvar.

Politianmeldelse ved 
mistanke om tyveri af gifte

Der indføres krav om, at tyveri
af akut dødelige gifte, dvs. gif-
te, der er tildelt risikosætning
R23-R28, skal meldes til politiet.
Der skal dog være tale om en
begrundet mistanke om tyveri,
og anmeldelsespligten gælder
ikke for stoffer, der er optaget
på et nyt bilag 14 til klassifice-
ringsbekendtgørelsen. På dette
bilag har Miljøstyrelsen indtil
videre kun nævnt methanol.
Alle andre giftmærkede stoffer

vurderes altså indtil videre at
kunne misbruges til terrorfor-
mål, men Miljøstyrelsen pe g er
dog på, at bilag 14 vil kunne
udvides med andre stoffer efter
konkret vurdering.

Laboratoriers lagerstyring 
af gifte

Der indføres krav om, at labo-
ratorier skal føre fortegnelse
over akut dødelige gifte, så der
til enhver tid kan redegøres for
beholdning, tilførsel, anven-
delse og fjernelse af giftene.
Forpligtelsen omfatter principi -
elt alle typer laboratorier, her-
under i undervisnings- og sund -
hedssektorerne. Dog undtages
laboratorier, som kun anven-

Med baggrund i regeringens
handlingsplan for terrorbekæm -
pelse vedtog Folketinget tid -
ligere på året ændringer af
kemikalieloven (lov nr. 97 af
10. februar 2009). Æn drin ger ne
betyder, at Miljøstyrelsen nu i
klassificeringsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 329 af 16.
maj 2002) kan indføre skærpe-
de krav til opbevaring af gift-
mærkede stoffer. 

Udpegning af ansvarlig for
opbevaring af gifte

Virksomheder og institutioner,
hvor mere end fem personer
har adgang til giftige og me -
get giftige stoffer og produk-
ter, skal udpege personer med
ansvar for forsvarlig opbeva-
ring af giftene. Forpligtelsen til
at sikre forsvarlig opbevaring
påhviler dog stadig virksomhe-
den eller institutionen. Kravet
omfatter alle giftmærkede ke -
miske stoffer og produkter, dvs.
også giftmærkede stoffer, som
ikke er akut dødelige. Miljø -
styrelsen har indtil videre efter
aftale med politiet droppet

Miljøbrevkassen

Har du et arbejdsmiljø  pro blem kan Miljø  brev kassen 
måske hjælpe. Du kan skrive til: miljoebrev kassen@dl-f.dk
Redaktionen består af Jørgen Stage Johansen (brevkas se -
 redaktør), Trine Hjorth Nielsen (faglig sekretær) og 
Søren Kristensen (arbejdsmiljøudvalget).
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Omfattende ændringer af regler for 
virk somhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde

Efter ønske fra Arbejdsmiljørådet har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet 
ud arbejdet en rapport med anbefalinger om et nyt koncept for virksomhedernes 
sikkerhedsorganisation. Anbefalingerne i ”Afrapportering fra trepartsdrøftelser om
virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde, april 2009” er udgangspunkt for et udkast
til lovforslag, som skal modernisere og effektivisere reglerne om virksomhedernes 
sikkerheds- og sundhedsarbejde. Nogle af de overordnede elementer er:

■ Nye bestemmelser om organisering af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, 
som gør det muligt at strukturere arbejdsmiljøorganisationen under hensyntagen 
til den enkelte virksomhed og dens arbejdsmiljøforhold.

■ Nye regler om virksomhedernes årlige plan for tilrettelæggelse af arbejdsmiljøar -
bejdet.

■ Ny aftalemulighed for at etablere arbejdsmiljøorganisation, som omfatter flere 
virksomheder.

■ Nye regler om en obligatorisk fælles arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af
arbejdsmiljøorganisationen og pligt for arbejdsgiveren til at tilbyde løbende, sup-
plerende uddannelse.

■ Bemyndigelse til beskæftigelsesministeren til at fastsætte nærmere regler om af -
grænsning af Arbejdstilsynets kompetence, når der er indgået aftale om organi -
seringen af arbejdsmiljøarbejdet.

Der foreslås også nogle sproglige ændringer. ”Sikkerhedsgruppen” bliver til ”arbejds -
miljøgruppe” og ”sikkerhedsudvalg” ændres til ”arbejdsmiljøudvalg” m.m.

Udover modernisering og ændring af arbejdsmiljøorganisationen indeholder lovfor -
slaget også en række mindre ændringer. Eksempelvis sikres læger adgang til virksom-
hedens arbejdspladsvurdering, og der sker en præcisering af, at Arbejdstilsynet ikke
må videregive oplysning om klager.

Forslaget findes på høringsportalen www.borger.dk. Høringsfristen er udløbet 
13. oktober. Lovændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2010.
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der gifte til løbende produkt-
kontrol. Ligeledes undtages la -
boratorier på virksomheder og
institutioner, hvor højst fem
personer, herunder rengø rings -
 personale og studerende, har
adgang til gifte. Miljø styrel sens
begrundelser for disse undtag -
el ser forekommer ikke helt lo -
giske. Det er ingen formkrav til
lagerstyringen ud over, at den
skal være egnet til at identifice -
re bortkomst, og at fortegnelsen
skal føres på en må de, der kan
godkendes af Mil jø styr el sen. ■
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Miljøstyrelsens udkast til be kendt gørelse refererer til
det gam le klassificeringssystem, men klas sificerings -
bekendt gør el sen vil senere blive ændret så der tages
højde for det nye GHS-baserede system Classi fi cation,
Labelling and Packaging (CLP). 

Forslaget findes på høringsportalen www.borger.dk og
er i høring til 4. november 2009. Be kendtgørelsen for-
ventes at træde i kraft den 1. januar 2010.

De oversete faresymboler? 
Brug DL-F s plakat

Miljøstyrelsen har med en kampagne, som af -
sluttes 1. november sat fokus på ”de oversete
faresymboler”. Noget af det materiale Miljø -
styrelsen henviser til, er den plakat, som Dansk
Laborant-Forening i foråret udsendte til sikker -
hedsrepræsentanter. Plakaten giver en oversigt
med “gamle” faresymboler og nye CLP-pikto-
grammer. Du kan bestille plakaten i A3-format
på www.dl-f.dk eller på telefon 3330 4474. De
to klassificeringssystemer vil køre sideløbende
frem til 2015 – indtil videre er udbredelse af
de nye faresymboler begrænset.


