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Farlige kemikalier
Arbejdet med farlige kemikalier kan give
kræft eller alvorlige hjerneskader. De gif-
tige stoffer kan også gå ud over evnen
til at få børn eller være årsag til alvorlig
allergi. 

I Dansk Metal arbejder en stor del af
medlemmerne med farlige kemikalier,
og det går ud over arbejdsmiljøet. En
undersøgelse, som forbundet har gen-
nemført sammen med sikkerheds-
repræsentanterne, viser, at der er tale
om et af de absolut alvorligste arbejds-
miljøproblemer for en stor del af med-
lemmerne. 

De farlige kemikalier går under fælles-
betegnelsen KRAN-stofferne. KRAN står

for: Kræftfremkaldende, Reproduktions-
skadende, Allergifremkaldende og Ner-
veskadende.

Et godt arbejdsmiljø kræver, at vi får
nedbragt brugen af farlige kemikalier
mest muligt, og at vi er effektivt beskyt-
tet, hvis vi skal arbejde med dem. I det-
te nr. af Sikkert Nyt gennemgår vi, hvad
arbejdspladserne selv kan gøre ved pro-
blemet. Det handler om forebyggelse,
om BST, om sikkerhedsrepræsentanter-
nes indflydelse, og om de krav, som
Arbejdsmiljøloven stiller.
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Farlige kemikalier bør aldrig benyttes på
en arbejdsplads, hvis de på nogen
måde kan undgås. Det fremgår af loven
om arbejdsmiljø. Det er også i virksom-
hedernes interesse, hvis de farlige stof-
fer helt kan undværes. Derved sparer
man nemlig penge til en række sikker-
hedsforanstaltninger. Det kan f.eks.
dreje sig om:

• Investeringer i ventilationsanlæg med
ud- og indsugning. 

• Indkøb af beskyttelsesdragter med
masker og handsker og udstyr til
førstehjælp.

• Udgifter til medarbejdere, som må på
sikkerhedskursus.

Der kan også blive tale om, at arbejdet
med kemikalier gør det nødvendigt at
lægge hele arbejdsgangen om, at ind-
kapsle produktionen eller anskaffe særli-
ge beholdere til at håndtere det giftige
affald.

Kan kemikalier ikke undværes, skal

virksomhederne sikre sig, at man altid
benytter de stoffer, som er mindst farli-
ge. Herudover stilles en række andre
krav, før arbejdet kan begynde. 

• Der skal udarbejdes en særlig Arbejds-
pladsvurdering (APV).

• Der skal udarbejdes arbejdsplads-
brugsanvisninger.

• Personalet skal sikres instruktion og
oplæring.

• Det skal oplyses, hvordan arbejdet
med særligt farlige kemikalier skal
udføres.

• Myndighedernes godkendelser skal
indhentes.

• Der skal udarbejdes beredskabsplaner.
• Sikkerhedsorganisationen skal inddra-

ges i alle beslutninger.

I praksis har det vist sig, at det er billigt
at benytte de mindst farlige produkter,
fordi der spares på udgifter til sikker-
hedsforanstaltninger. Der er altså penge
i et grundigt forarbejde.

Undgå de farlige 

Før der købes ind
Det kan betale sig at gå grundigt til
værks, når der skal indføres nye maski-
ner eller kemikalier på virksomheden.
Forandringerne må ikke skade medar-

bejderne. Her giver en arbejdspladsvur-
dering et solidt grundlag for at undgå
sundhedsskader og dyre løsninger. Reg-
lerne på området er ganske klare:

Brug produkter med ‘lave’ MAL-koder. 
De mindst farlige produkter har 

MAL-kode 00-1. Planlægning og tilrettelæggelse
af arbejdet skal sikre, at arbejdet
kan udføres sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt
(Bkg. Om arbejdets udførelse § 4
og 5)

Arbejdsgiveren skal inddrage
medarbejderne og sikkerhedsor-
ganisationen i virksomhedens
planlægning og valg af maskiner
og kemikalier (Bkg. Om arbejdets
udførelse § 6). 
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Der er alt for mange overflødige kemi-
kalier på de fleste virksomheder. Derfor
er det en god idé at få et samlet over-
blik over, hvad virksomheden ligger
inde med af kemiske produkter. Ofte vil
det vise sig, at mange stoffer helt kan
undværes. Det skyldes, at virksomheder-
ne ligger inde med mange forskellige
produkter, som kan nøjagtigt det sam-
me.

Når man har et overblik over virksom-
hedens beholdning af kemikalier, kan
man starte med at fjerne de farligste
produkter. Kemikalierne kan sorteres
efter Miljøstyrelsens klassificering. Hvis
de har MAL-kode, kan det også bruges
til at finde de farligste.

kemikalier

Udskift produkter der
er faremærkede

Her finder du gode hjemmesider om substitution og forskellige kemikalier:

http://www.ic.dk – værktøj til arbejdspladsbrugsanvisninger og kemidatabase
http://www.kiros.dk – leverandørbrugsanvisninger på mange kemiske produkter
http://www.greennetwork.dk/default.asp – KEMI-guiden fra Green Network i Vejle
http://www.kemikalieberedskab.dk – Beredskabsstyrelsens database om kemikalieuheld
http://www.i-bar.dk – Keminøglen om kemiske produkter i autobranchen

Efter loven skal arbejdsgiveren sørge for,
at farlige stoffer fjernes eller begrænses
mest muligt på arbejdspladsen.

Hvis leverandøren af et kemikalie ikke
har har et mindre farligt produkt, kan
det være, at varen kan købes et andet
sted. BST er dygtige til at hjælpe med
at få udskiftet farlige produkter med
mindre farlige – det kaldes substitution.

Oplysninger om kemikaliernes farlig-
hed kan fås hos leverandørerne. De har
pligt til at levere en brugsanvisning, der
fortæller, hvilke farlige egenskaber kemi-
kalierne har.

Erstat de farlige kemikalier

Tynd ud i kemikalierne

Arbejdsgiveren skal sørge for, at
farlige stoffer og materialer på
arbejdspladsen fjernes, erstattes
eller begrænses til et minimum.

Bekendtgørelsen om arbejde
med stoffer og materialer § 11.
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For at få styr på de kemikalier, der ikke
kan undværes, må arbejdsgiver og med-
arbejdere sætte sig ind i kemikaliernes
skadelige virkninger og i, hvad man kan
gøre for at beskytte sig. Oplysningerne
fås hos leverandøren. Arbejdsgiveren
skal sikre sig, at leverandørens anvisnin-
ger følges, og at de ansatte oplyses om
kemikaliernes farlige egenskaber og om
de sikkerhedsforanstaltninger, der skal
anvendes under arbejdet.  

APV for kemikalierne
Arbejdsgiveren skal også vurdere, om
forholdene er i orden, når der arbejdes
med farlige kemikalier, eller om der er
behov for yderligere foranstaltninger for
at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. Det
skal ske i Arbejdspladsvurderingen, APV. 

Arbejdspladsvurderingen skal også
oplyse om: 

1. De enkelte stoffers og materialers
farlige egenskaber.

2. Hvordan stofferne påvirker menne-
sket, f.eks. ved indånding eller gen-
nem hud eller mund.

3. Hvordan arbejdet foregår, herunder
mængden.

4. Virkningen af de forebyggende for-
anstaltninger.

5. De konklusioner, der fremgår af
arbejdsmedicinske undersøgelser. 

6. Grænseværdier fastsat af Arbejdstil-
synet.

7. Oplysninger fra leverandørerne om
sikkerhed og sundhed.

Undgå skader fra kemikalier

Forebyggelse i praksis
Hvis en virksomhed arbejder med farlige
stoffer og materialer, skal den sikre sig,
at de ansatte ikke udsættes for skadelige
påvirkninger. Det kan f.eks. ske ved at:

• Ændre indretningen af arbejdsstedet.

• Indkapsle det farlige stof i et lukket
system.

• Bruge en sikker arbejdsmetode.

• Begrænse mængden af de farlige stof-
fer til et minimum. 

• Etablere udsugning, hvis der afgives
luftforurening (gasser, dampe, røg
eller støv). 

• Begrænse antallet af personer, der
arbejder med kemikalierne, og be-
grænse arbejdet mest muligt. 

• Bruge personlige værnemidler.

Som regel er de praktiske løsninger en
kombination af flere foranstaltninger.  

Personlige værnemidler
Der skal bruges personlige værnemidler,
når arbejdet ikke kan ske forsvarligt på
anden måde. 

Personlige værnemidler kan f.eks. være:
• Beskyttelseshandsker. 
• Forklæde. 
• Beskyttelsesdragt. 
• Øjenværn (briller eller ansigtsskærm). 
• Åndedrætsværn.

Personlige værnemidler skal være egne-
de til den konkrete arbejdsopgave og
tilpasset den enkelte bruger. Samtidig
skal der gives omhyggelig instruks om
den korrekte anvendelse.

Målinger
Målinger af luftforureningen skaber ikke
i sig selv et bedre arbejdsmiljø, så der er
ikke behov for målinger, medmindre
man er i tvivl om, hvorvidt grænsevær-
dierne overholdes eller om sikkerheds-
foranstaltningerne giver tilstrækkelig
beskyttelse. Brug hellere ressourcerne
på at begrænse luftforureningen:
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APV’en skal også indeholde en forteg-
nelse over de farlige stoffer og materia-
ler, der bruges på arbejdspladsen, med
henvisning til de relevante brugsanvis-
ninger.

Hvis der arbejdes med flere farlige
stoffer eller materialer, skal der foretages
en samlet vurdering af risikoen.
Brugsanvisningerne på de enkelte farli-
ge kemikalier kan med fordel indgå i
APV’en. Det giver et bedre grundlag for
at vurdere, om der er behov for yderli-
gere sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejdspladsbrugsanvisningens
vigtigste punkter
Arbejdsgiveren skal udlevere en arbejds-
pladsbrugsanvisning, der oplyser om
hvordan arbejdet udføres sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. Oplysningerne
fremgår af leverandørens brugsanvis-
ning, der modtages sammen med pro-
dukterne. Arbejdspladsbrugsanvisningen

indeholder ialt 16 punkter, men skal
bl.a. give oplysninger om:

• Hvilke stoffer de enkelte produkter
indeholder.

• Håndtering og opbevaring af stofferne
på virksomheden.

• Personlige værnemidler såsom masker,
dragter og handsker og eventuelt for-
bud mod at arbejde alene.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig
for alle på virksomheden, og de ansatte,
der arbejder med stoffet, skal have
brugsanvisningen udleveret og have
grundig instruktion om korrekt anven-
delse og sikkerhedsforanstaltningerne.

Læs mere om brugsanvisninger i Arbejds-
tilsynets vejledning nr. C.O 11.

Procesventilation
På faste arbejdssteder er
der krav om ventilation,
når der udvikles luftar-
ter, støv og lignende,
der er sundhedsskadeli-
ge eller eksplosive. Det
gælder også, hvis der
udvikles røg, mikroorga-
nismer, aerosoler, ilde-
lugt eller anden gene-
rende luftforurening.

Den ventilation, der
skal benyttes, er en
såkaldt procesventila-
tion, der både består af
udsugning og tilførsel af
frisk luft af passende
temperatur. Den luft,
der blæses ind, må ikke
give træk.

Luft, der suges ud ved
procesventilation, må
ikke føres tilbage til
arbejdsrummet eller til
andre lokaler. Det bety-
der, at luften ikke må
recirkuleres, men skal
føres ud i det fri. 

Rumventilation
Selv om punktudsug-
ningen er så effektiv
som mulig, kan forure-
ningen måske alligevel
spredes til rummet. Det
kan f.eks. være tilfældet
ved svejsning. Der kan
også forekomme små,
spredte kilder til forure-
ning, hvor det ikke vil
være muligt at etablere
punktudsugning ved
hver enkelt arbejdspro-
ces. Det gælder f.eks.
på autoværksteder. I de
tilfælde vil der normalt
være behov for at etab-
lere rumventilation som
supplement til punkt-
udsugningen.

Kontrol af venti-
lationens effektivitet 
Procesventilationen skal
være forsynet med en
kontrolanordning, der
slår alarm, hvis mæng-
den af udsuget luft fal-
der til et niveau, der
ikke er nok til at fjerne
luftforureningen effek-
tivt. 

Spjældet til den enkel-
te udsugning kan forsy-
nes med en kontakt, så
det sikres, at 
• Spjældet er åbent, når

der arbejdes 
• Maskinen kun kan

startes, når spjældet er
åbent

Kontrolanordningen
skal udløse en alarm i
form af et lys- og/eller
lydsignal. Alarmen skal
placeres i arbejdslokalet
på et sted, hvor den
tydeligt kan ses eller
høres af de ansatte.
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Danske virksomheder bruger en hel del
farlige kemiske produkter, som er inder-
ligt overflødige. Det er erfaringen hos
R98, der for snart ti år siden indførte en
egentlig kemikalie-politik. Virksomheden
skulle miljøcertificeres, og derfor var det
nødvendigt at få styr på kemien.  

Sikkerhedsrepræsentant Claus Ynddal
fortæller, at den første opgave bestod i
at få et samlet overblik over, hvad virk-
somheden lå inde med af kemiske pro-
dukter. 

- Det var der nemlig ingen, der rigtigt
vidste, men det viste sig at være ret
betydelige mængder. Da vi havde været

det hele igennem, fyldte det seks A4-
sider blot at skrive navnene på de for-
skellige produkter ned, siger Claus Ynd-
dal.

Det var ikke mindst på autoværkste-
det, at der var problemer med de farli-
ge kemikalier. Her har R98 ansat 14
mekanikere og 6 smede til at vedlige-
holde vognparken.

Med registreringen i hånden kunne
den egentlige oprydning begynde. 

Først besluttede R98, at alle kemiske
produkter uden brugsanvisninger skulle
ud af virksomheden.

Så vurderede vi, hvor farlige de øvrige

R98: Væk med overflødige 

Efter oprydningen er
der så få kemiske

produkter tilbage, at
de kan placeres på et

lille lager.

Ved alle smedenes arbejdspladser er der
punktudsugning.

Der er blevet færre
spraydåser. Den næste
opgave er at bruge
dem rigtigt.

Sikkerhedsrepræsen-
tant Claus Ynddal
viser fortegnelsen

over alle de produk-
ter, som R98 har kas-

seret.
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produkter var. Vi valgte det mindste far-
lige, hvis der var flere produkter til sam-
me opgave, siger farmaceut Lisbeth
Steen.

Vi begyndte også at vurdere sund-
hedsfaren ved alle nye produkter, før vi
besluttede om vi ville købe dem. Det
har nu været rutine i mange år. Hvis et
nyt produkt er mere farligt end det vi
allerede har, vil vi ikke købe det.

Indsatsen mod de sundhedsskadelige
stoffer har også konsekvenser, når der
skal udføres svejse- og skærearbejde på
autoværkstedet. De flader, der skal
behandles, bliver først sandblæst.

Åndedrætsværn er påbudt under svejse-
og skærearbejde. Det skyldes, at var-
men fra skærearbejdet kan bevirke, at
de kemiske forbindelser i malingen
opløses og derved kommer ud i luften.

Lisbeth Steen siger, at udover at få
styr på kemikalierne er det afgørende,
at der indføres faste rutiner, som sikrer,
at alle arbejdsopgaver udføres sund-
hedsmæssigt forsvarligt.

kemikalier

Det kemiske affald sorteres i
beholdere for henholdsvis oliefiltre

og spraydåser.

Beslutningen om at indkøbe nye kemikalier
træffes i samarbejde mellem Claus Ynddal,
farmaceut Lisbeth Steen og sektionsleder
Poul Johansen.
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F O R K O R T E L S E R :
AT = Arbejdstilsynet
APV = Arbejds-
pladsvurdering
I-BAR = Industriens
Branchearbejds-
miljøråd
AMI = Arbejdsmiljø-
instituttet
AMK = Arbejdsmiljø-
klagenævnet
BST = Bedriftssund-
hedstjeneste

VIDSTE DU?

Brugsanvisninger for farlige
kemikalier

Arbejdstilsynets vejledning C.0.11 gen-
nemgår de oplysninger om farlige kemi-
kalier, som arbejdsgiveren skal give i
Arbejdspladsbrugsanvisningerne. De kal-
des også 16 punkt brugsanvisninger, og
de indeholder f.eks. oplysninger om
kemikaliernes farlige egenskaber og de
sikkerhedsforanstaltninger og personlige
værnemidler, som skal anvendes under
arbejdet.

Hvis der arbejdes med epoxy eller iso-
cyanater, organiske opløsningsmidler,
kræftfremkaldende stoffer eller bly, skal
der gives yderligere oplysninger om
farer og foranstaltninger i brugsanvis-
ningerne.

Vejledningen gennemgår også, hvor-
dan Arbejdspladsbrugsanvisninger udar-
bejdes på baggrund af den brugsanvis-
ning, som man skal modtage fra
leverandøren af det kemiske produkt.

Ny bekendtgørelse om
arbejde i eget hjem

Bekendtgørelsen (nr. 247 af den 2. april
2003) gennemgår de regler om arbejds-
stedets indretning, som gælder for
arbejde i eget hjem. Det er en betingel-
se at arbejdet foregår hjemme regel-
mæssigt og mindst svarer til 1 arbejds-
dag pr. uge. Der stilles krav til stole,
arbejdsbord, belysning og særlige for-
anstaltninger, hvis der arbejdes med far-
lige kemikalier o.lign. Hvis man arbejder
med IT-udstyr, gælder bekendtgørelsen
om skærmarbejde (nr. 1108 af den 15.
december 1992). Den stiller krav til det
udstyr, der anvendes.

EU og arbejdsmiljøet

LO har udgivet en håndbog om EU’s
arbejde med arbejdsmiljøet. Den gen-
nemgår de forskellige arbejdsmiljødirek-
tiver og hvordan de er omsat til danske
regler. Den fortæller, hvordan et direktiv
bliver til, og hvilken indflydelse den
europæiske fagbevægelse har på regler-
ne. Man kan også læse om, hvilke pla-
ner EU-Kommissionen har på arbejds-
miljøområdet, og ikke mindst hvor man
kan finde flere brugbare oplysninger om
EU og arbejdsmiljøet. Bogen kan bestil-
les på www.arbejdsmiljobutikken.dk

Deltagelse i praktisk
erhvervsorientering 
– erstatning ved
tilskadekomst
Elever, som deltager i praktisk erhvervs-
orientering, er nu blevet dækket af
arbejdsskadeforsikringsloven. Det bety-
der, at de kan få erstatning ved skader,
som opstår i praktikforløb i op til 13
uger inden for 12 måneder. Reglerne
trådte i kraft den 1. maj 2003 og findes
i  Bekendtgørelse nr. 271 af 11. april
2003 om statens erstatningsordning for
deltagere i praktisk erhvervsorientering
mv.

Skaden skal anmeldes til Undervis-
ningsministeriet af den institution, der
har iværksat den praktiske erhvervsori-
entering. Der findes et særligt skema,
som skal anvendes ved anmeldelsen.
Det hedder ”statens erstatningsordning
for deltagere i praktisk erhvervsoriente-
ring” og findes på Undervisningsmini-
steriets hjemmeside: www.uvm.dk
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Sikkert Nyt
på nettet
Du kan finde tid-
ligere numre af
Sikkert Nyt på
Metals hjemmeside:
www.danskmetal.dk 


