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4 �	 forord

Alle stoffer er gifte; der er ingen, som ikke er en 
gift. Det er dosis, der afgør om et stof er gift eller 
hjælpemiddel (Citat: Philippus Aureolus Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus 
(1493-1541)).

Det er altså ikke i forbindelse med moderne kemi-
kaliestyring, at man er blevet opmærksom på, at 
sundhedsproblemer ved håndtering af kemiske 
stoffer ikke alene behøver at hænge sammen med 
stoffernes farlighed - mængden af stoffet, man bli-
ver udsat for, er også vigtig - en flere hundrede år 
gammel viden!

Denne manual bygger videre på denne erkendelse 
samt erfaringerne fra et udviklingspunkt igangsat 
af Vejle Amt og Green Network i samarbejde med 
COWI. Udviklingsprojektet pegede klart på beho-
vet for værktøjer der kan gøre især virksomheder-
nes arbejde med kemikaliestyring lettere. 

Derfor igangsatte Vejle Amt arbejdet med udvik-
lingen af KEMIguiden. I 2003 blev administra- 
tionen af KEMIguiden overdraget til Key2Green 
som på vegne af netværkene administrerer KEMI-
guiden. Siden overdragelsen har netværkene i 
fællesskab videreudviklet KEMIguiden, med 
fokus på at nå så høj en grad af brugervenlighed 
som muligt.

I dag tilbyder følgende netværk KEMIguiden til 
deres medlemmer:

• Green Network
• Grønt Netværk Sønderjylland
• Miljøforum Fyn
• Miljøforum Midtjylland
• Københavns Miljønetværk
• Miljønetværk Syd
• Netværk for grøn Erhvervsudvikling, Sjælland 
• Miljøforum Nordjylland
• MILSAM

Virksomheder der er medlem af ovenstående  
netværk har gratis adgang til den lukkede del af 
KEMIguiden, via en adgangskode, som fås ved 
henvendelse til pågældende netværk.

Udover virksomhedernes interne arbejde med  
kemikaliestyring kan KEMIguiden også anvendes 
af Miljøsagsbehandlere med viden og inspiration 
til arbejdet med kemikaliestyring.

I foråret 2008 igangsatte Key2Green i samarbejde 
med miljønetværkene en opdatering af kemikalie-
styringsmanualen, i forhold til forordningen om 
den nye EU-kemikalielovgivning REACH. Der er 
ikke foretaget opdateringer på andre områder, end 
det der omfatter REACH.

 Manualen er trykt med støtte fra Miljøstyrelsen.
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Målgruppen for manualen er:
•  Virksomheder og kommunale institutioner, der 

ønsker at have bedre styr på de kemiske stoffer, 
som anvendes i virksomheden

•  Virksomheder og kommunale institutioner, der 
ønsker at udbygge deres miljøledelsessystem eller 
arbejdsmiljøstyringssystem med kemikaliestyring

•  Miljøsagsbehandlere i statslige miljøcentre og 
kommuner, der ønsker viden om kemikaliesty-
ring og inspiration til arbejde med miljøproble-
matiske stoffer i godkendelser og tilsyn.

Manualen giver læseren:
•  inspiration til at gå i gang med  

kemikaliestyring
•  en metode, der giver overblik over en virksom-

heds kemikalier, så man kan tilgodese både ar-
bejdsmiljø og ydre miljø. 

•  grundlag for at opbygge et kemikalie- 
styringssystem

•  grundlag for at arbejde systematisk med  
substitution

•  mulighed for at koble kemikalistyring til et mil-
jøledelsessystem eller arbejdsmiljøledelsessystem, 
for at få vedvarende udbytte

•  grundlaget for at der kun indkøbes kemikalier, 
der er nøje overvejet.

�.�	 læsevejledning
Nedenstående er en oversigt over indholdet i  
manualens kapitler. Kapitlerne kan læses fortløben-
de, men man kan også “hoppe” mellem kapitlerne.

Kap.3 rummer introduktion til kemikaliestyring  
og en gennemgang af interessenters interesse i en 
virksomheds kemikaliestyring
Kap. 4 er en metode, der trin for trin gennemgår 
hvordan man udfører kemikaliestyring
Kap. 5 er en beskrivelse af opbygning af et system 
til kemikaliestyring 
Kap. 6 kobler kemikaliestyring til kemisk  
arbejdsmiljø 
Kap. 7 er et udvalg over elektroniske værktøjer  
til kemikaliestyring
Bilag 1 er en værktøjskasse med henvisning til  
relevante hjemmesider og ordliste med forklaring 
til centrale emner indenfor kemikaliestyring
Bilag 2 indeholder skemaer, der kan understøtte 
arbejde med kortlægning af kemikalier på  
virksomheden 
Bilag 3 indeholder et eksempel på, hvordan  
en handlingsplan i kemikaliestyring kan se ud
Bilag 4 indeholder tekstforslag til to typer af  
henvendelse til leverandøren
Bilag 5 indeholder en liste over centrale dele af  
kemikalielovgivningen, som danske virksomheder 
skal forholde sig til
Bilag 6 indeholder uddybende tekst om REACH
Bilag 7 indeholder uddybende tekst om den  
danske kemikaliestrategi    



6 �	 IndlednIng

Langt de fleste virksomheder arbejder med kemi-
ske produkter, som de ikke kender den præcise  
kemiske sammensætning af. Uanset om man er 
producent af betonvarer eller forarbejder føde- 
varer, kan der være tale om ubevidst håndtering  
af problematiske kemiske stoffer, der kan være 
“skjult” i de kemiske produkter.

Kemikalier har været sat på dagsordenen de sidste 
10 år hos mange myndigheder og i internationale 
forsamlinger, og medierne fortæller næsten dagligt 
historier om uønskede stoffer fundet i miljøet, i 
fødevarer eller i produkter f.eks. legetøj til børn.  
I EU findes der på markedet ca. 100.000 kemiske 
stoffer, men myndighederne kender kun effekterne 
af meget få af disse. Arbejdet med at skaffe overblik 
over alle disse kemiske stoffer går meget langsomt.

Som følge heraf har EU udarbejdet en ny kemika-
lielovgivning (REACH), der trådte i kraft den 1. 
juni 2007. 

Målet med REACH er at sikre et højt beskyttelses-
niveau for mennesker og miljø og at øge virksom-
hedernes konkurrenceevne og innovation. 

REACH skal sikre at alle virksomheder får mere 
grundlæggende viden om de kemiske stoffers miljø- 
og sundhedsskadelige egenskaber. Det grundlæg-
gende ansvar for at skaffe viden om de kemiske 
stoffers egenskaber og risikoen ved deres anvendelse 
placeres hos kemikalieproducenten eller importøren.

“	det	europæiske		
kemikalieagentur”

Kemikalieproducenten

KeMIKAlIeBrUgeren

Beskrivelse	af		
specielle	anvendelser

sds

figur	�.�:	Informationsflow	i	henhold	til	reACh
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Med REACH kommer der mere information i  
leverandørkæden; mellem producent, importør  
og bruger. REACH omfatter også kemiske stoffer  
i artikler – idet nogle af disse kemiske stoffer skal 
registreres.

Med REACH skal der foreligge data for alle kemi-
ske stoffer, der produceres i mængder > 1 ton, så 
de kan vurderes med hensyn til risiko for menne-
sker og miljø. 

REACH medfører store forandringer, og det er 
vigtigt for den enkelte virksomhed at have overblik 
over hvilke kemikalier, der anvendes og her er ke-
mikaliestyring et godt værktøj. 

Registreringen af virksomhedens håndtering af ke-
mikalier kan være fundamentet for virksomheder-
nes dialog med omgivelserne - især myndighederne, 
der har en stadig stigende interesse i virksomhe-
dernes håndtering af kemiske stoffer. 
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Kemikaliestyring er en systematisk registrering, 
vurdering, behandling og formidling af oplysninger 
om de kemikalier, som en virksomhed håndterer. 

Formidlingen kan bruges i forbindelse med at do-
kumentere miljø- og arbejdsmiljølovkravet om, at 
de mindst skadelige kemikalier anvendes. 

Hvordan afgøres hvilket kemikalie der er farligst? 
Lovgivningen indeholder flere definitioner, som 
man indledningsvis kan læne dig op af.  
Det kan bl.a. undersøges om kemikaliet:
•  er omfattet af Miljøstyrelsens Liste over uønskede 

stoffer (LOUS). Se bilag 1 (forklaring) og bilag 5 
(henvisning)

•  er omfattet af Miljøstyrelsens Effektliste (ud-
gangspunkt for LOUS). Se bilag 1 (forklaring)  
og bilag 5 (henvisning)

•  er faremærket efter Miljøministeriets regler og 
dermed optaget på Listen Over Farlige Stoffer 
(LOFS). Se bilag 1 (forklaring) og bilag 5  
(henvisning)

•  er optaget på Miljøstyrelsens B-værdiliste for luft-
forurening. Se bilag 1 (forklaring) og bilag 5 
(henvisning). 

•  er optaget på Arbejdstilsynets (At) vejledning 
“Grænseværdier for stoffer og materialer”.  
Se bilag 5 (henvisning)

• indeholder epoxy- eller isocyanatforbindelser
•  indeholder over 0,5 % organiske opløsningsmid-

ler eller flygtige stoffer

• indeholder over 0,1 % kræftfremkaldende stoffer.
•  er optaget på Kemikalieagenturets liste over god-

kendelsespligtige stoffer, der efter planen offentlig-
gøres medio 2009 og derefter løbende opdateres.

Der er flere lister man kan kigge i i forhold til ydre 
miljø: f.eks. hormonforstyrrende stoffer, stoffer ud-
peget i nordiske konventioner osv. Desuden kan 
der være andre nationale og internationale lister, 
der er relevante, hvis en virksomhed producerer i 
andre lande. 

Der kan ligge et større arbejde i at finde de lister, 
der er relevant for den enkelte virksomhed at for-
holde sig til. I bilag 5 er der en oversigt over ud-
valgte dele af kemikalielovgivningen. Vær opmærk-
som på, at denne oversigt i princippet er forældet 
allerede ved udgivelsen af denne manual. Det anbe-
fales derfor altid at checke Miljøstyrelsens og AT’s 
hjemmesider på henholdsvis www.mst.dk og www.
at.dk. Med hensyn til REACH, kan det endvidere 
anbefales at checke Kemikalieagenturets hjemmesi-
de på www.ec.europa/echa/.  

Generelt bør en virksomhed vurdere, hvilke stof- 
lister den vil have fokus på og derefter løbende ved-
ligeholde et overblik over, hvilke stoflister der om-
fatter virksomhedens sortiment af kemikalier. 

Det kan nævnes, at virksomheden kan forledes til 
at tro, at de ikke håndterer farlige kemikalier, fordi 
de ikke er indeholdt på nogen af de danske stof- 

3	 hVAd	er	KeMIKAlIestyrIng,	og	hVAd	KAn	den	BrUges	tIl?
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lister. Denne antagelse er ikke nødvendigvis kor-
rekt, stoffet kan være nyudviklet og/eller ulovligt 
importeret til EU og dermed ikke optaget på diver-
se EU-lister.

Ulovligt	importerede	kemikalier
Erfaringen viser, at danske brugere af kemi-
ske produkter uforvarende kan komme til at 
anvende kemiske produkter indeholdende 
kemiske stoffer, der er ulovligt importeret til 
EU. Netop dette skulle stoppe med REACH, idet 
alle kemiske stoffer der importeres i mængder 
større end 1 ton skal registreres før de må 
markedsføres i EU. 

Boks	3.�:	erfaringer	vedrørende	import	af	kemikalier

Det kan også nævnes at arbejdsgiveren ifølge lov-
givningen har ansvaret for alle kemikalier, der 
forefindes i arbejdsmiljøet - lige fra dem der an-
vendes dagligt til dem, som en sælger for flere år 
siden satte på hylden som en vareprøve. Årsagen 
til dette er, at den enkelte medarbejder ikke kun 
kan blive udsat for de kemikalier, der anvendes i 
det daglige, men også for de kemikalier, der even-
tuelt har stået på hylden i flere år. Ifølge REACH 
artikel 36 har producent, importør, downstream 
bruger og distributør pligt til at samle alle de op-
lysninger, der er behov for i henhold til forord-
ningen og have dem tilgængelig i en periode på 

minimum 10 år, efter det tidspunkt hvor stoffet 
eller produktet sidst blev fremstillet, importeret, 
leveret eller anvendt. Disse oplysninger skal straks 
fremsendes til myndighederne, hvis de anmoder 
herom.

Hensigtsmæssig gennemførelse af kemikaliestyring 
er systematisk sund fornuft og et spørgsmål om at 
udnytte den information, som virksomheden alle-
rede har eller burde være i besiddelse af. 

Erfaringen viser, at virksomheder er tilbøjelige til 
at undervurdere det tidsmæssige omfang af kemi-
kaliestyring, men at anvendelse af passende værk-
tøjer gør arbejdet overskueligt for selv små virk-
somheder. Tidsforbruget skal ses i forhold til, at 
andre af virksomhedens opgaver med kemikalier 
bliver lettere, når virksomheden arbejder systema-
tisk med kemikaliestyring.
 
En del af kortlægningen består som nævnt i at 
checke, hvilke “stoflister” virksomhedens kemikali-
er optræder på. Dette sætter virksomheden i stand 
til på offensiv vis at indgå i en dialog med sine om-
givelser/interessenter og ikke mindst sine leveran-
dører om brugen af kemikalier på virksomheden. 

Systematisk kemikaliestyring vil endvidere hjælpe 
virksomheden med at beskrive, hvilken del af ke-
mikalielovgivningen virksomheden er omfattet af. 
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For de virksomheder, der er miljøcertificerede,  
er det et krav at kunne fremvise en opdateret liste 
over relevant lovgivning herunder kemikalielov-
givning. 

Den etablerede viden om antal og mængder af ke-
mikalier i virksomheden samt om kemikaliernes 
sammensætning og indholdsstoffer samt deres re-
spektive farlighed giver grundlag for at virksomhe-
den bl.a. kan arbejde med følgende emner:
• Rutiner for kemikalieindkøb
•  Kommunikation, krav til og aftaler med kemika-

lieleverandører
•  Kemikalievurderingsprocesser inklusive processer 

som pt. foregår under BST, samt eventuelt til-
svarende processer i udlandet

•  Rutiner for behandling af sikkerhedsdatablade 
(SDS’er) (leverandørbrugsanvisninger) og ekspo-
neringsscenarier samt udarbejdelse af arbejds-
pladsbrugsanvisninger

•  Rutiner for intern og ekstern kommunikation 
om kemiske stoffer anvendt i virksomheden

• Rutiner for udfasning af kemikalier
•  Rutiner for håndtering og bortskaffelse af kemi-

kalieaffald
• Krav i henhold til REACH (se bilag 6).

Virksomheder vil fremover opleve et stigende pres 
fra myndighederne med hensyn til oplysninger om 
deres håndtering af kemiske stoffer og produkter. 
Systematisk kemikaliestyring kan således være 
virksomhedernes værktøj til at kunne udarbejde  
de nødvendige rapporter til myndighederne.

3	 hVAd	er	KeMIKAlIestyrIng,	og	hVAd	KAn	den	BrUges	tIl?

figur	3.�:	trinene	i	kemikaliestyring

oprydning

Kortlægning

Prioritering

substitution risikovurdering
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3.�	 hvem	er	interesseret	i	kemikaliestyring?
Kemikaliestyring kan virksomheden anvende til 
kommunikation med både interne og eksterne  
interessenter.

Uden for virksomheden er det især myndigheder-
ne, der har interesse i, hvordan virksomheder 
håndterer deres kemiske produkter. Men umiddel-
bare naboer til virksomheden kan ligeledes have 
behov for retvisende information om virksomhe-
dens håndtering af kemikalier, da emissioner og 
eventuelle uheld kan have konsekvenser for nabo-
erne.
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Miljømyndigheder

fagforeninger

forsikrings-	
selskaber

Aktionærer

leverandører Affalds-	og	spilde-
vandsmodtagere

naboer

Medarbejdere

eU	/eChA	
(reACh)Arbejdstilsynet

Virksomheden

staten

Kunder

ejere	og		
Partnere

Investorer	og	
långivere

Branchen

figur	3.�:	Udvalgte	interessenter,	der	har	interesse	i	virksomhedens	kemikaliestyring.
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I Figur 3.2 er optegnet interessenter, der umiddel-
bart har interesse i virksomhedens kemikaliesty-
ring. De har alle meget forskellige baggrunde for 
at stille krav og forstå indholdet af virksomhedens 
kemikaliestyring. Dette gør, at virksomheden bør 
tilpasse sine resultater af kemikaliestyringen såle-
des, at de kan anvendes af de enkelte interessenter. 

Ved at arbejde med kemikaliestyringen får virk-
somheden ikke blot et redskab, der sikrer overhol-
delse af lovgivningen. Virksomheden får også 
skabt grundlaget for at være i offensiven i forhold 
til sine interessenter hvad angår både indre og ydre 
miljø og får derved skabt en dialog om den enkelte 
interessents behov for viden om virksomhedens 
håndtering af kemikalier.

Kunder spiller naturligvis en central rolle. Flere og 
flere stiller krav om information om producenter-
nes oplysninger og håndtering af kemikalier. Dette 
har bl.a. betydet, at brancheforeningen SPT har 
vedtaget et charter for området se boks 3.2. 
(Brancheforeningen SPT er en bredt sammensat 
interesseorganisation for producenter og leverandø-
rer af vaske- og rengøringsmidler, kosmetiske pro-
dukter samt personlige plejemidler. Foreningen har 
i dag omkring 80 danske medlemsvirksomheder)

Internt vil interessen for kemikaliestyring primært 
komme fra de medarbejdere, der håndterer, indkø-
ber eller bortskaffer kemikalierne. I forbindelse 
med virksomhedens arbejde med arbejdspladsvur-
deringer (APV) er der ligeledes behov for informa-
tion om de anvendte kemiske produkter og risiko-
en ved håndteringen af disse.

Boks	3.�:	sPt	Charter

Presseresumé	nr.	�0�7,	�6.	november	�004	
Otte leverandører af rengøringsartikler, der har 
en markedsandel på 75 %, har skrevet under 
på deres brancheforening SPT’s etiske ret-
ningslinier, SPT Charter. Hermed har leveran-
dørerne frivilligt forpligtiget sig til at producere 
produkter indeholdende færre kemikalier. End-
videre skal leverandørerne overholde den in-
ternationale miljøstandard, ISO, og den euro-
pæiske miljø-standard, EMAS, hvormed 
leverandørerne løbende skal forbedre deres 
miljøpræstationer. SPT Charteret forbyder 
blandt andet at leverandørernes og underleve-
randørernes produkter indeholder kræftfrem-
kaldende stoffer, mutagene stoffer og andre 
stoffer der medfører kritiske effekter på miljø-
et (JyllandsPosten erhverv & økonomi s. 5).
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3.�.�	 Miljømyndigheder
Eksterne miljømyndigheder kan inddeles i to 
grupper: de fjerne og de nære.

Til gruppen af fjerne myndigheder med interesse i 
virksomhedens håndtering af kemikalier hører pri-
mært den danske stat, EU og ECHA, der med den 
nye kemikaliepolitik REACH (se bilag 6) er en 
central aktør på kemikalieområdet.

De centrale myndigheder i Danmark etablerer og 
vedligeholder den nødvendige regulering, så rege-
ringens mål på kemikalieområdet kan nås. ECHA 
har i REACH en stor rolle, idet det er dem, der 
modtager alle registreringer af de kemiske stoffer, 
der produceres eller importeres til EU i mængder 
over 1 ton. Det er endvidere her, de forskellige ko-
miteer udfører deres arbejde i forbindelse med 
REACH – vurderinger af testforslag, vurdering af 
behov for mere viden, godkendelse af de mest pro-
blematiske stoffer til specifikke anvendelser, udar-
bejdelse af socioøkonomiske vurderinger etc. 

De nære myndigheder fører tilsyn med virksomhe-
den. I forhold til virksomhedens eksterne miljøfor-
hold er det stat og kommune der er de umiddelba-
re interessenter. Stat eller kommune foretager 
miljøgodkendelsen af visse særligt forurenede virk-
somheder. Andre virksomheder skal naturligvis 
overholde miljølovgivningen, men er ikke omfat-
tet af krav om en egentlig miljøgodkendelse. I for-
bindelse med opnåelse af den første godkendelse 

eller opdatering af den eksisterende, er der krav 
om en redegørelse om virksomhedens udledning  
af kemiske stoffer i overensstemmelse med regler i 
Miljøbeskyttelsesloven. Myndighederne ønsker i 
stigende grad at sætte fokus på, at virksomheden 
dokumenterer, at de arbejder med at erstatte sær-
ligt kritiske kemiske stoffer. Ifølge Miljøbeskyttel-
sesloven skal der især være fokus på virksomheder 
omfattet af Miljøgodkendelsesbekendtgørelsens bi-
lag 1, der er de større virksomheder og ofte om-
fattet af regler om IPPC (se forklaring i denne ma-
nuals bilag 1)

Visse forurenende virksomheder har pligt til at ud-
arbejde Grønne Regnskaber. Et grønt regnskab 
skal indsendes til miljømyndigheden, som kan 
komme med en udtalelse, der offentliggøres i Er-
hvervs- og selskabsstyrelsen. Det Grønne Regn-
skab skal indeholde oplysninger om, hvilke kemi-
kalier - problematiske for miljø og sundhed, der 
anvendes på virksomheden. Er oplysningerne ikke 
tilstrækkelige kan miljømyndigheden bemærke 
dette og tage dette op på tilsyn.

Til tider opstår der problemer med uønskede ke-
miske stoffer i kommunens spildevandssystem. 
Visse kemiske stoffer kan hæmme processer i spil-
devandsrensningen og/eller påvirke kvaliteten af 
slam fra behandling af spildevandet. En for ringe 
kvalitet kan medføre øgede udgifter for kommu-
nen til specielbehandling af slammet, idet slammet 
ikke, som ellers, må spredes på landbrugsjord.
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Opstår der sådanne problemer, vil kommunen ofte 
i kloaksystemet igangsætte en undersøgelse af en 
mulig kilde til problemet. Der kan her være tale 
om en “våd” kildesporing, hvor der forskellige  
steder i systemet analyseres for udvalgte stoffer. 
Virksomheder opstrøms i forhold til rensningsan-
lægget kan blive bedt om redegørelser for hvilke 
kemiske stoffer, der håndteres på virksomheden, 
for derved at kunne sige hvilke stoffer der kan for-
ventes i virksomhedens spildevand.

3.�.�	 Arbejdsmiljømyndigheder
Håndteringen af kemiske stoffer og produkter i ar-
bejdsmiljøet håndteres under Beskæftigelsesmini-
steriet ved Arbejdstilsynet.

I arbejdsmiljøet er det især risici i forbindelse med 
eksponering for kemiske stoffer og produkter, der 
har myndighedernes interesse. I denne forbindelse 
spiller arbejdspladsvurderingerne (APV) en central 
rolle. Virksomhederne skal heri bl.a. vurdere og 
dokumentere det kemiske arbejdsmiljø og risikoen 
for eksponering (se 4.3.1. om APV - Kemisk ar-
bejdsmiljøvurdering). Der er krav til, at alle mærk-
ningspligtige kemiske stoffer fra leverandøren skal 
følges af et sikkerhedsdatablad (SDS) evt. et eks-
poneringsscenarium – se bilag 6 om REACH. 
Virksomheden skal fremstille en arbejdsplads-
brugsanvisning, som dels består af elementer af 
SDS’en og dels af en beskrivelse af de konkrete 
forhold og sikkerhedsudstyr ved anvendelse af ke-
mikaliet på virksomheden. Arbejdstilsynet har des-

uden lovhjemmel til at kræve opgørelser over de 
kemikalier, som virksomheden håndterer.

Virksomheder er ligeledes forpligtiget til under et 
tilsyn af Arbejdstilsynet at kunne præsentere en 
fortegnelse over, hvilke indholdsstoffer deres kemi-
kalier indeholder. Herudover er der i REACH en 
forpligtelse til at opbevare de nødvendige oplys-
ninger om kemiske stoffer og produkter i mini-
mum 10 år. Uden systematisk kemikaliestyring 
kan det være en vanskelig opgave. 

For at være på forkant med udviklingen i lovgiv-
ningen bør virksomheder derfor fremover have 
overblik over deres håndtering af kemikalier. I år 
2020 skal virksomheder ifølge regeringens strategi 
for bæredygtig udvikling (se bilag 7) have sikker-
hed for, at der på virksomheden ikke håndteres 
kemikalier med klassificeringer og risikosætninger 
der er i konflikt med regeringens strategi. Se også 
kapitel 4 og 6.

Såvel registreringen som leverandørdialogen i 
REACH vil være en hjælp til at leve op til dette. 
Alle de kemiske stoffer der markedsføres i EU, 
i mængder større end 1 ton, skal være registreret 
senest i år 2018. Dette betyder at der vil være  
tilgængelige oplysninger for alle disse  
markedsførte stoffer.
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3.�.�	 den	finansielle	sektor
Den finansielle sektor bidrager med kapitaltilførsel 
til virksomheden, og der er stor bevågenhed om-
kring risikoforhold ved låntagning, handel af virk-
somheder samt tegning af forsikringer.

Ved køb og salg af virksomheder spiller virksom-
hedernes håndtering af kemikalier en væsentlig 
rolle. Der udføres særskilte undersøgelser til at 
fastslå bl.a. dette forhold (såkaldte Environmental 
Due Dilligence - EDD), idet en ny ejer af en virk-
somhed risikerer at blive ansvarliggjort for forti-
dens syndere på grunden. En virksomhed med et 
dokumenteret kemikaliestyringssystem vil alt an-
det lige sandsynligvis kunne sælges til en bedre pris 
end en virksomhed uden dokumenteret styr på sin 
kemikaliehåndtering. 

3.�.3	 ledelsen
Mange virksomheder håndterer erfaringsmæssigt 
10 gange så mange kemikalier, som de regner med  
- ofte flere til samme formål. Mange virksomheder 
indkøber erfaringsmæssigt især hjælpekemikalier  
(f.eks. rengøringsmidler, vedligeholdelsesprodukter) 
uden koordinering mellem de enkelte afdelinger. 

Der kan være penge at spare ved at optimere ind-
købet af kemikalier, så der ikke bindes værdier i 
unødvendige kemikalier, og evt. bekostelig bort-
skaffelse undgås.

Ud over økonomi er kemikaliestyring et naturligt 
fokusområde som en del af det miljøansvar, ledel-
sen har i henhold til lovgivningen eller som den 
har valgt ud fra strategiske hensyn omkring virk-
somhedens drift.

3.�.4	 Medarbejderne
Medarbejdernes interesse i kemikaliestyring er er-
faringsmæssigt meget forskellig. Den ene yderlig-
hed er overdreven bekymring - den anden er lige-
gyldighed.

Den systematiske kemikaliestyring kan bidrage 
med retvisende information, der kan berolige visse 
medarbejdere og motivere andre til at udvise en 
hensigtsmæssig håndtering og anvendelse af kemi-
kalier i henhold til den respektive arbejdsplads-
brugsanvisning (APB) for kemikaliet (se også  
afsnit 3.1.2 og 4.3.1. om APV - Kemisk arbejds-
miljøvurdering).

Antallet af bekymrede medarbejdere kan stige i 
takt med den øgede fokus på og mediedækning af 
problematiske kemiske stoffer og produkter. 
For at kunne videregive information til sine med-
arbejdere bør virksomheden indsamle, registrere 
og vurdere viden om sine kemikalier.
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3.�.5	 nærmiljøet
Til nærmiljøet hører naboer og nabovirksomheder. 
For nogle virksomheder er nærmiljøet så stort, at 
man kan tale om offentligheden som interessent. 
Særligt miljøtunge eller risikobetonede virksomhe-
der har offentlighedens og mediernes fokus i kraft 
af den indvirkning, virksomheden vil kunne have 
på omgivelserne. Risiko for udslip af kemikalier til 
vandløb, til luften eller til jorden og risikoen for 
brand og eksplosionsfare er forhold, som nærmil-
jøet er optaget af, fordi de frygter at evt. udslip 
kan have direkte konsekvens for dem.

En virksomhed kan skabe tryghed i nærmiljøet 
ved at opbygge et troværdigt image. At have styr 
på kemikalierne er en vigtig del af dette arbejde. 
En anden del er information og dialog.
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Kemikaliestyring kan udføres på flere forskellige 
niveauer og med meget forskellige arbejdsindsatser. 

Kemikaliestyring består principielt af 5 fortløben-
de trin:
  Trin 1 - Oprydning i eksisterende kemikalier 

og bortskaffelse af de produkter, som ikke  
længere anvendes - se afsnit 4.1

  Trin 2 - Kortlægning af de tilbageværende ke-
mikalier m.h.t. deres indholdsstoffer og hvilke 
stoflister disse optræder på, forbrugte og opbe-
varede mængder, anvendelse samt emissionsvej 
- se afsnit 4.2

  Trin 3 - Risikovurdering af kemikalierne ud 
fra deres iboende egenskaber (stoffernes farlig-
hed), forbrugt mængde samt i hvor høj grad 
medarbejdere og miljø eksponeres for kemika-
liet - se afsnit 4.3

  Trin 4 - Prioritering af hvilke kemikalier der 
skal substitueres (eller hvor mængden eller eks-
poneringen skal reduceres) - se afsnit 4.4

  Trin 5 - Substitution eller reduktion af kemi-
kaliet - se afsnit 4.5

Opbygger virksomheden derefter et kemikaliesty-
ringssystem (se kap 5) opnår virksomheden:
•  at ingen nye kemikalier kommer inden for virk-

somhedens hegn uden at være vurderet, god-
kendt og registreret.

•  at alle SDS’er (sikkerhedsdatablade), evt. ekspo-
neringsscenarier og APB’er (arbejdspladsbrugs-
anvisninger) er opdaterede.

•  at der altid indkøbes det mindst farlige kemikalie 
til en specifik opgave.

•  at virksomheden kan kommunikere troværdigt 
både internt og eksternt om virksomhedens ke-
mikalieanvendelse.

•  at håndtering og udledning/bortskaffelse af ke-
mikalier foregår med mindst mulig påvirkning  
af medarbejdere og miljø.

• et beredskab, hvis et uheld eller brand opstår.

4.�	 oprydning
Al kemikaliestyring bør startes med en oprydning, 
hvor alle kemikalier på virksomheden identificeres. 
Der tages stilling til hvert enkelt kemikalie, om det 
reelt anvendes, eller om det bør bortskaffes. I de 
fleste tilfælde er bortskaffelse lig med Kommune-
kemi men vær også opmærksom på mulige god-
kendte kemikaliegenbrugssystemer. Kontakt evt. 
kommunen.

Mange virksomheder har det billede, at de ikke 
anvender kemikalier men blot “hjælpemidler” til 
deres produktion. Ved at starte en kemikaliesty-
ringsproces er det ikke unormalt, at virksomheder 
kommer frem til, at de benytter 10 gange flere ke-
mikalier end de troede!

I forbindelse med oprydningen foretages en run-
dering på virksomheden. Her identificeres alle be-
holdere, der indeholder kemikalier. Her er det vig-
tigt ikke at begrænse indsatsen til beholdere med 
orange faremærkater – alt skal vurderes! I bilag 2 
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er gengivet et skema, der kan anvendes ved rund-
gangen. Inden et kemikalie registreres, skal det 
vurderes om kemikaliet reelt anvendes eller, om 
det kan bortskaffes på behørig vis.

De fleste virksomheder, der gennemfører en 
oprydning i sit kemikaliesortiment, kan starte 
med at bortskaffe 25 % af deres kemikalier, 
inden de starter registrering af de kemikalier, 
der reelt anvendes på virksomheden

Boks	4.�	generelt	kan	rigtigt	mange	kemikalier	bare	smides	ud.

Anvendes kemikaliet reelt, beskrives denne anven-
delse kortfattet i et skema som f.eks. gengivet i bi-
lag 2.

For at lette arbejdet med registreringen i f.eks.  
KEMIguiden bør det i forbindelse med rundgan-
gen noteres, om der findes et SDS for kemikaliet, 
og om det er opdateret (maksimalt 1-2 år gam-
melt). I mange tilfælde vil disse SDS være samlet i 
et ringbind, der er placeret tæt på den arbejds-
plads, hvor kemikaliet anvendes.

Ved at rydde op, bortskaffe uønskede eller ikke 
brugte kemikalier og kun registrere det der reelt 
anvendes, forenkles kemikaliestyringen væsentligt 
og den kemiske risiko på virksomheden reduceres 
tilsvarende.

oPrydnIng

Kortlægning

Prioritering

risikovurderingsubstitution

figur	4.�	trinene	i	kemikaliestyring	-	oprydning
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oprydning

4.�	 Kortlægning
Kernen i kemikaliestyringen er kortlægningen af 
virksomhedens kemikalier, se fig. 4.2. Kortlægnin-
gen kan i vid udstrækning foretages alene ud fra 
kemikaliets SDS (sikkerhedsdatablad, tidligere kal-
det arbejdshygiejnisk brugsanvisning eller leveran-
dørbrugsanvisninger). Derfor er det nødvendigt at 
have opdaterede SDS’er for alle virksomhedens ke-
mikalier, inden man går i gang med kortlægningen. 
At en SDS er opdateret betyder, at den højst er et 
– to år gammel, da viden på kemiområdet er un-
der en fortsat og hastig udvikling. Opdateret bety-
der også, at der er redegjort for op mod 100 % af 
kemikaliets indholdsstoffer og ikke kun få %. Un-
der registreringen af indholdsstoffer skal man være 

opmærksom på at kemikalieleverandøren ikke er 
forpligtiget til at oplyse om giftige indholdsstoffer, 
som er indeholdt i kemikaliet i en mængde under 
0,1 % - for visse mindre giftige stoffer er grænsen 
1 %. Dette kan være kritisk, da også små mængder 
af et stof kan være uønsket. Blandt andet kan par-
fumer og farvestoffer optræde i meget små mæng-
der og nogle af disse kan være optaget på Miljøsty-
relsens liste over uønskede stoffer (LOUS). 

Leverandørerne af de kemiske stoffer eller produk-
ter er ifølge lovgivningen pligtige til at fremsende 
opdaterede sikkerhedsdatablade indeholdende 16 
punkter, der beskriver “farligheden” ved kendte 
håndteringer af produktet. Herudover skal leve-

figur	4.�:	trinene	i	kemikaliestyring	-	Kortlægning

KortlÆgnIng

Prioritering

risikovurderingsubstitution
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randøren udarbejde et eksponeringsscenarium for 
stoffer som produceres eller importeres i mængder 
over 10 tons, og som er farlige efter kriterierne for 
klassificering eller som anses for særligt problema-
tiske. Eksponeringsscenariet skal beskrive hvorle-
des det kemiske stof anvendes gennem hele pro-
duktkæden, og der skal være beskrivelse for både 
miljø (jord, luft og vand) og sundhed (indånding, 
indtagelse og hudgennemtrængelighed). Herud-
over skal det beskrives, hvilke risikoreducerende 
tiltag der skal tages, ved håndteringen af stoffet 
(handsker, masker, ventilation, mængde, tid mv.).

Før REACH beskrev sikkerhedsdatabladene fra le-
verandøren ikke nødvendigvis virksomhedens reel-
le håndtering af kemikaliet, men derimod kemika-
liets farlighed for en medarbejder, der anvender 
kemikaliet uden værnemidler. Frem til REACH er 
fuldt implementeret, skal der stadig indhentes in-
formation om kemikaliets egenskaber iht. SDS’en 
de såkaldte - iboende egenskaber og indhentes in-
formation om den reelle anvendelse af kemikaliet 
på virksomheden den - reelle eksponering. Et ar-
bejde der skulle blive betydeligt lettere med leve-
randørdialogen i REACH.

Håndterer virksomheden kun få kemiske stoffer 
eller produkter, kan registreringen af kemikalierne 
som før nævnt i de fleste tilfælde foregå med papir 
og blyant, Er der tale om et større antal kemiske 
stoffer/produkter, kan registreringen med fordel 

foregå ved brug af elektroniske hjælpemidler. 
Grænsen mellem de to situationer ligger erfarings-
mæssigt ved håndtering af ca. 25 forskellige kemi-
ske stoffer eller produkter. Hovedindgangen til da-
tabaser om kemiske stoffer er stoffets CAS 
nummer (se evt. definition i bilag 1). 

Har virksomheden adgang til KEMIguiden, er re-
gistreringen forholdsvis enkel. KEMIguiden inde-
holder en vejledning, der trin for trin beskriver 
hvilke oplysninger om kemikaliet der skal registre-
res, og hvordan de indtastes.

Når kemikalierne er registreret i KEMIguiden, bli-
ver de automatisk tildelt en farve ud fra hvilken 
stofliste, de optræder på. Virksomhederne får her-
ved en første pejling af hvilke kemikalier, der re-
præsenterer en trussel over for virksomhedens drift.

Kemikalier, der i KEMIguiden får tildelt en rød 
farvemarkering, indeholder et eller flere stoffer, der 
optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede 
stoffer (LOUS) eller er omfattet af Miljøstyrelsens 
bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder 
(nr. 1669). Disse røde kemikalier må i den nærme-
ste fremtid forventes at blive reguleret betydeligt 
mere, end de er i dag, hvilket vil betyde, at det bli-
ver mere besværligt at anvende dem.

Kemikalier, der i KEMIguiden får tildelt en gul 
farvemarkering, indeholder stoffer, der på ”Listen 
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over farlige stoffer” eller ”Vejledende liste til selv-
klassificering af farlige stoffer” er klassificeret som 
N, Tx, T, Xn eller O og/eller er optaget på en eller 
flere af listerne:
• Effektlisten
• OSPAR’s list of concern
• Grænseværdilisten

Stoffer med disse klassificeringer vurderes fra  
virksomhedernes synsvinkel at udgøre en trussel, 
idet man må formode, at disse stoffer vil blive 
fulgt nøje af myndighederne og muligvis reguleret 
yderligere.

Kemikalier, der i KEMIguiden får tildelt en blå 
farvemarkering indeholder stoffer der på ”Listen 
over farlige stoffer” eller ”Vejledende liste til selv-
klassificering af farlige stoffer” er klassificeret som 
Xi, C, Fx eller F. Stoffer med disse klassificeringer 
vurderes at kunne håndteres på betryggende vis 
ved brug af relevante værnemidler.

Kemikalier, der i KEMIguiden får tildelt en grålig 
farvemarkering, indeholder ikke stoffer omfattet af 
nogen af ovenstående lister. Dette kan enten være 
fordi stoffet er vurderet til at være ufarligt, eller 
fordi stoffet ikke er vurderet i EU. En grålig farve-
markering kan således ikke umiddelbart tages som 
en ”frikendelse” af stoffet for at være farligt, da 
den kan omfatte stoffer, som kan være farlige,  
men som ikke er vurderet i EU.

KEMIguiden’s farvekodning giver en første pejling 
af, hvilke kemikalier virksomheden bør substituere 
først. Resultatet kan være synliggørelse af væsent-
ligt flere problematiske kemikalier, end virksomhe-
den kan substituere på kort sigt.

Arbejdet med substitution bør planlægges således, 
at de kemikalier, der udgør den største trussel mod 
virksomhedens drift, substitueres først. I den seriø-
se kemikaliestyring er næste trin derfor risikovur-
dering af de kemikalier, der i farvekodningen angi-
ves umiddelbart at repræsentere et eller flere 
problemer.

Når kortlægningen er gennemført har virksomhe-
den grundlaget for at udarbejde den lovpligtige 
fortegnelse over farlige kemiske stoffer, der anven-
des på virksomheden. 

I bilag 2 er der samlet forslag til skemaer, som den 
indsamlede information kan fastholdes i. 

Når oplysningerne fra sikkerhedsdatabladene er 
kortlagt, skal dette suppleres med oplysninger fra 
virksomhedens økonomistyringssystem (f.eks. ind-
købt/anvendt mængde) og oplysninger om krav 
fra diverse myndigheder (eksterne myndigheder 
såvel som arbejdsmiljømyndigheder). Disse sup-
plerende oplysninger til kortlægningen kan regi-
stres som vist i Tabel 4.1
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Kemikalienavn Indholdsstofnavn CAs-nr. optaget	på	miljø-
lister	f.eks.	loUs

Anvendt	mængde Myndighedskrav

tabel	4.�	 skema	til	formidling	af	oplysninger	om	anvendte	mængder	af	kemikalier	og	eventuelt	myndigheders	krav	hertil.

Kemikalienavn Indholdsstofnavn CAs-nr. luft Affald ProduktVand

tabel	4.�	 skema	til	formidling	af,	hvordan	virksomhedens	kemikaliers	indholdsstoffer	eventuelt	udsendes	til	omgivelserne.
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4.�.�	 Kontakt	til	leverandører
Erfaringsmæssigt indeholder sikkerhedsdatablade-
ne ofte ikke den nødvendige information i fuldt 
omfang, f.eks. er alle indholdsstoffer ikke nævnt 
og dataene kan være af ældre dato. I disse situatio-
ner er der behov for at kontakte leverandøren.  
Bilag 4 indeholder forslag til ordlyd af disse hen-
vendelser.

Ved første henvendelse til leverandøren bør det 
forsøges at få alle sammensætningsoplysninger. 
Fremkommer leverandøren med oplysninger om 
den fuldstændige sammensætning, kan selve regi-
streringen i f.eks. KEMIguiden fuldendes.

Hvis virksomhedens anvendelse af kemikaliet ikke 
er beskrevet på SDS bør der ved henvendelse til le-
verandøren gøres opmærksom på anvendelsen, så 
denne kan indgå i udarbejdelsen af et eventuelt 
eksponeringsscenarium.

Vil leverandøren ikke fremkomme med de nød-
vendige oplysninger, vil der være behov for en 
yderligere kontakt til leverandøren.

I denne anden henvendelse til leverandøren bedes 
han/hun beskrive, hvilke lister indholdsstofferne i 
et givet kemikalie er optaget på. Denne informati-
on er således ikke stofspecifik, men kan anvendes 
til at prioritere virksomhedens indsats med at er-
statte “farlige” kemikalier med mindre farlige.

4.�.�	 oversigt	over	kortlægning
I figur 4.3 er vist en skematisk oversigt over kemi-
kaliekortlægning i KEMIGUIDEN.
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figur	4.3:	forslag	til	flowdiagram	for	aktiviteterne	i	forbindelse	med	første	registrering	af	virksomhedens	kemikalier	inklusiv	de	evt.	�	første	

henvendelser	til	virksomhedens	leverandører.	farvekodningen	viser	stoffets	placering	på	stoflister:

	 rød:		 	listen	over	uønskede	stoffer	(loUs),	eller	Bekendtgørelse	nr.	�669	om	miljøkvalitetskrav	for	vandområder	og	krav	til	udledning		

af	forurenende	stoffer	til	vandløb,	søer	eller	havet

	 	gul:		 	effektlisten,	osPAr-listen	(se	bilag	�,	grænseværdi-listen	eller	listen	over	farlige	stoffer	�00�	(lofs)	eller	den	vejledende	liste		

over	klassificeringer	med	n,	tx,	t,	Xn,	o

	 Blå:		 lofs	�00�	eller	den	vejledende	med	Xi,	C,	fx,	f

	 grå:		 Ingen	af	listerne.

Skaf et sikkerhedsdatablad (SDS)

 Indtast i kemikalielisten
- Dato for SDS  - Kemikaliets navn
- CAS-nr for indholdsstofferne  - Årligt forbrug i kg af kemikaliet
- Navne på indholdsstofferne  - R-sætninger for kemikaliet
- Indholdsprocenter for indholdsstofferne  - Mærkning for kemikaliet

Indeholder SDS CAS-numre
for alle indholdsstoffer?

Indeholder SDS oplysninger om 100%
af kemikaliets sammensætning?

Findes et relevant CAS-nummer for 
stoffet på www.chemfinder.com?

1. kontakt til leverandøren vedr. 
kemikaliets sammensætning

Indeholder leverandørens svar CAS-numre for alle indholds-
stoffer og oplysninger om 100% af kemikaliets sammensætning?

Kemikaliet markeres med ✓✓
og en af følgende farver afhængig af liste
- LOUS rød
- Liste 1 rød
- Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1669 rød

- Effektlisten gul
- OSPAR’s list of possible concern gul
- LOFS med N, Tx, T, Xn, O gul
- Vejledende LOFS med N, Tx, T, Xn, O gul
- Grænseværdilisten gul

- LOFS med Xi, C, Fx, F blå
- Vejledende LOFS med Xi, C, Fx, F blå

- Ingen liste grå

2. kontakt til leverandøren vedr.
om kemikaliet indeholder stoffer på diverse lister

Rød/gul farve med ?
(afhængig af lister) Grå farve med ? Grå farve med -

JA

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA NEJ INTET
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4.3	 	 risikovurdering
God kemikaliestyring bør indbefatte en risikovur-
dering af virksomhedens kemikalier, se fig. 4.4.

4.3.�	 Baggrund
Tidligere blev risikovurdering især anvendt i for-
bindelse med situationer, hvor folk var kommet til 
skade. Nu er der en stigende række af direktiver 
fra EU, der stiller krav om at gennemføre risiko-
vurderinger af virksomhedens kemikalier, før ulyk-
kerne sker og for at kortlægge, om der er risiko for 
kroniske skader ved håndtering af kemikalierne. 
Med REACH skal der udarbejdes et eksponerings-
scenarium for de farlige og mest problematiske 
stoffer, der produceres i mængder over 10 ton.
Kravet om risikovurdering er indføjet flere steder  
i den danske lovgivning. Særlig opmærksomhed 
bør gives til kravene om udarbejdelse af arbejds-
pladsbrugsanvisninger og arbejdspladsvurderinger 
og især den tværgående kemiske arbejdsplads- 
vurdering.

Til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 
kræves en vurdering af det kemiske arbejdsmiljø 
på den pågældende arbejdsplads. Håndtering af 
kemikalier på en arbejdsplads skal således være ba-
seret på en vurdering af kemikaliets iboende/værst 
tænkelige egenskaber og risikoen for eventuel eks-
ponering af miljø/de ansatte. Eksponeringsvurde-
ringer af kemikalier kan være en omfattende sag. 
Derfor har risikovurdering af det kemiske arbejds-

miljø haft meget forskellige udtryk i virksomhe-
ders APV’er. 

I det følgende beskrives en simpel metode, der kan 
ensarte virksomheders arbejde med at beskrive de-
res kemiske arbejdsmiljø i APV’erne og risikoen 
for påvirkning af det eksterne miljø. Den kan end-
videre anvendes i forbindelse med de sikkerheds-
vurderinger, der skal gennemføres under REACH. 
Metoden bygger videre på virksomhedens registre-
ring af sine kemikalier og disses værst tænkelige ef-
fekter beskrevet i sikkerhedsdatabladene. 

Fra kortlægning til risikovurdering
Efter selve kortlægningen har virksomheden iden-
tificeret, hvilke stoffer/kemikalier der, ud fra deres 
teoretiske egenskaber, bør substitueres eller udfa-
ses. Denne liste kan være lang og der kan være be-
hov for at prioritere indsatsen med substitutionen. 
Her er risikovurdering et centralt værktøj. 

Ved at udføre en risikovurdering kan virksomhe-
den endvidere generelt imødekomme Arbejdstilsy-
nets krav til vurdering af risici i det kemiske ar-
bejdsmiljø. Ved kortlægningen kan virksomheden 
være endt med at have en lang række af kemikali-
er, som igen indeholder en endnu længere liste 
over forskellige kemiske indholdsstoffer. Hvilke af 
disse bør virksomheden starte med at substituere? 
-Nedenfor er et værktøj, der kan hjælpe virksom-
heden med at risikovurdere sine kemikalier. 
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Baggrunden for risikovurderingen er bl.a. ind-
holdsstoffets klassificering, som er baseret på den 
effekt, stoffet kan give anledning til, hvis miljø el-
ler menneske udsættes for stoffet uden nogen form 
for barrierer mellem stof og miljø/menneske. I det 
efterfølgende har vi kaldt dette for de værst tænke-
lige effekter, stofferne i kemikalierne kan give an-
ledning til i arbejdsmiljøet eller i det omgivende 
miljø. Ofte håndteres de kemiske stoffer eller ke-
mikalier dog på en sådan måde, at der ikke er risi-
ko for at medarbejdere eller miljø udsættes (ekspo-
neres) for denne værst tænkelige effekt. 

Virksomheden bør derfor vurdere graden af risici, 
der er forbundet med den konkrete håndtering af 
de kemiske stoffer og kemikalier på virksomheden, 
inden den endelige prioritering af indsatsen kan 
foretages.

Metoden er derfor delt i to:
1.  Worst case (stoffets iboende egenskaber): be- 

tyder at der ikke anvendes værnemidler/emis- 
sionsbegrænsende foranstaltninger ved håndte-
ringen af kemikaliet . Medarbejderen/det 
eksterne miljø bliver derfor direkte udsat  
(eksponeret) for kemikaliets effekter.

2.  Faktisk eksponering: hvor den aktuelle håndte-
ring vurderes. Ofte er medarbejderens kontakt 
med kemikaliet og risikoen for udslip til det 
eksterne miljø reelt begrænset.

De to dele suppleres med en vurdering af den an-
vendte mængde af kemikaliet.

Risikovurderingen afsluttes med en samlet vurde-
ring af worst case (iboende egenskaber), reel eks-
ponering og anvendt mængde af kemikaliet.

figur	4.4:	trinene	i	kemikaliestyring	-	risikovurdering

oprydning

Kortlægning

Prioritering

rIsIKoVUrderIngsubstitution
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4.3.�	 Model	til	risikovurdering	
Hvor farligt et kemisk stof er for mennesker og 
miljø på og omkring en virksomhed kan estimeres 
ud fra produktet af:
1. Det kemiske stofs iboende egenskaber - I
2. I hvor høj grad mennesker og miljø udsættes 

(eksponeres) for kemikaliet - E
3. Den anvendte mængde af kemikaliet - M 

Kemikalier bestående af flere forskellige kemiske 
indholdsstoffer bliver i modellen scoret ud fra de 
enkelte indholdsstoffers iboende egenskaber. Det 
indholdsstof med højeste I-score anvendes som 
scoren for hele kemikaliet.

Modellen er illustreret i figur 4.5. 

Overfor er vist forslag til scoring af henholdsvis I, 
E og M. Det skal dog pointeres, at der ikke er tale 
om et videnskabeligt korrekt værktøj, og scoringen 
af virksomhedens kemikalier skal ALTID følges op 
af en personlig vurdering af, om resultatet er for-
nuftigt. Det betyder, at scoringen kan bruges som 
en indikation af, hvilke kemikalier der er værre 
end andre. Dermed kan scoringen danne basis  
for virksomhedens kemikalierangordning, men 
den bør ikke anvendes uden en kritisk vurdering  
af resultatet.

I-scoren
Kemikaliets indholdsstoffer tildeles hver især en 
score ud fra deres klassificering/placering på diver-
se stoflister og deres risiko sætninger (R-sætninger 
se bilag 1), der er nævnt i sikkerhedsdatabladet 
(SDS) for kemikaliet. Kemikaliet tildeles samlet 
den højeste score, som er givet til de enkelte ind-
holdsstoffer i kemikaliet.

figur	4.5:	Model	for	risikovurdering	af	kemikalie	

Iboende egenskab for det kemiske ind-
holdsstof i kemikaliet med højst I-score.

farlighed	=	I	x	e	x	M Mængde / forbruget af kemikaliet

Eksponering for kemikaliet
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 Kriterier for I-scoren:

I	–	score	for	iboende	egenskaber

score Beskrivelse

7 Stoffer med livstruende iboende effekter
Mærket med følgende eller kombinationer heraf: 
R23, R24, R25, R26, R27 R28; R45, R46, R48, R49, R50, R53, R58, R59, R60, R61, R62, 
R63, R64
Og/eller: Stoffer optaget på Miljøstyrelsens B-værdiliste hovedgruppe 1 

5 Stoffer med særligt alvorlige effekter og stoffer optaget på LOUS, men ikke medtaget under 
score – 7
Mærket med følgende eller kombinationer heraf: 
R39, R240, R42, R43, R51, R54, R55, R56, R57, R68
Og/eller: Stoffer optaget på Miljøstyrelsens B-værdiliste hovedgruppe 2, klasse I og II

3 Stoffer med alvorlige effekter
Mærket med følgende eller kombinationer heraf: 
R20, R21, R22, R33, R34, R35, R41, R52, R65, R66, R67
Og/eller: Stoffer optaget på Miljøstyrelsens B-værdiliste hovedgruppe 2, klasse III og IV

1 Stoffer med mindre alvorlig effekt
Stoffer der ikke er omfattet af ovenstående scoring. Stoffer, der er klassificeret ud fra deres 
kemisk/fysiske egenskaber samt stoffer, der vurderes ikke klassificeringspligtige (R1-R19, 
R29-R32, R36, R37, R38, R44 og kombinationer heraf)

tabel	4.3:	Kriterier	for	iboende	egenskaber	-	I-scoren.	r-	risikosætninger,	se	bilag	�.	
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Hvis sikkerhedsdatabladet (SDS) ikke indeholder 
de nødvendige oplysninger om de enkelte ind-
holdsstoffer, kan de nødvendige oplysninger i 
mange tilfælde findes opdateret på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk eller på Arbejdstilsynets 
hjemmeside www.at.dk 

E-scoren
Anvendelsen af eksponering for kemikaliet tildeles 
ligeledes en score. I tabel 4.4 fremgår kriterier for 
E-scoren. Yderpunkterne er: 
•  anvendelse i lukkede systemer uden lækage til 

omgivelserne tildeles en lav score 
•  direkte udledninger til omgivelserne eller med 

høj risiko for eksponering af medarbejdere får  
en høj score.
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e-score	for	eksponering

score Anvendelsestype	(eksempler)

7 • Anvendelse af spray og/eller dannelse af aerosoler
• I processer og/eller systemer under tryk og med risiko for lækage
• I processer og/eller systemer med forhøjet temperatur
• I processer og/eller systemer med direkte udledning til recipient
• I processer og/eller systemer med bortskaffelse til deponi
• VOC-udslip (kun relevant for virksomheder, der skal leve op til VOC-bekendtgørelsen)

5 • Åbne beholdere
• Anvendelse på store overflader
• Anvendelse i forbindelse med opvarmning af væsker
• Anvendelse i forbindelse støvdannende processer
• I processer og/eller systemer med udledning uden rensning

3 • Vaskemaskiner
• Lukkede processer og/eller systemer til affedtning
• I processer og/eller systemer med rensning inden udledning
• I processer og/eller systemer med udledning til kloak
• I processer og/eller systemer med bortskaffelse til affaldsforbrænding

2 • I processer og/eller systemer med bortskaffelse af affald til biologisk behandling
• I processer og/eller systemer med bortskaffelse af affald til genanvendelse

1 • Lukkede systemer - dvs. processer/systemer med meget lav sandsynlighed for  
        eksponering

tabel	4.4:	Kriterier	for	den	reelle	udsættelse	(eksponering)	e-scoren
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M-scoren
Den anvendte mængde af et kemikalie spiller en 
central rolle for vurderingen af de reelle risici i for-
bindelse med anvendelse af kemikaliet. Anvendelse 
af en stor mængde af kemikaliet vil naturligvis alt 
andet lige være forbundet med en større risiko end 
anvendelse af en lille mængde af et kemikalie. 
Et forslag til M-scoren er i vist i nedenstående  
tabel 4.5.

Inden anvendelse af ovenstående opdeling i 
mængdescore er det vigtigt, at virksomheden tager 
stilling til, om fordeling giver en fornuftig opde-
ling af de anvendte kemikalier. En virksomhed kan 
f.eks. anvende mange forskellige kemiske produk-
ter i meget små mængder (f.eks. laboratorier). 
I dette tilfælde vil langt de fleste kemikalier få en 
score 1 eller 2. Dette giver ikke den ønskede forde-
ling i M-scoren og virksomheden bør overveje en 
finere scorenøgle – det samme gør sig gældende for 
virksomheder, der kun anvender kemikalier i store 
mængder, der kun giver anledning til scoren:”4”. 

M-score	for	mængde

score Anvendt	mængde	i	kg	per	år

4 >	�.000

3 50	til	�.000

� �	til	49

� <	�
tabel	4.5:	Kriterier	for	mængde	-	M-scoren
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Samlet score
Det skal understreges, at formålet med scoringen 
er, at virksomheden kan rangordne sine kemikali-
er: hvilke er de værste, hvilke skal virksomheden 
være mest opmærksomme på.  

Scoringsmodellen bør afspejle virksomhedens vir-
kelighed mht. kemikalieanvendelse. Hvis virksom-
heden ønsker at sammenligne resultaterne af risi-
kovurderingerne med andre virksomheder i f.eks. 
koncernen, branchen eller regionen, er det vigtigt, 
at det er den samme scoremodel, som anvendes af 
alle de involverede virksomheder. 

Kemikaliets	navn I e M samlet	score Bemærkning

tabel	4.6:	skema	til	scoring	af	kemikalierne		
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Prioriteringen af hvilke kemikalier der skal substi-
tueres, reduceres i anvendelse eller forbedres mht. 
eksponering, bør ikke alene baseres på den samle-
de score. Er der tale om et kemikalie, der scorer 
meget højt på “I” men lavt på “E”, fås ikke nød-
vendigvis en samlet høj score. Her bør det over- 
vejes, om den høje score på “I” skal tillægges en 
særlig vægt i forhold til kemikalier med en høj 
samlet score. Dette kan f.eks. anføres i bemærk-
ningsfeltet. Endvidere er der en række andre fakto-

rer, som også bør inddrages i vurderingen inden 
virksomheden prioritere, hvilke kemikalier der skal 
være omfattet af virksomhedens handlingsplan.  
 
4.4	 Prioritering	af	indsatsen	
Risikovurderingen bør suppleres med en vurdering 
af øvrige forhold (interne eller eksterne), som bør 
have indflydelse på, hvordan virksomheden ende-
ligt prioriterer sine handlinger mod reducerede  
kemikalierisici, se fig. 4.6

figur	4.6:	trinene	i	kemikaliestyring	-	Prioritering

oprydning

Kortlægning

PrIorIterIng

risikovurderingsubstitution
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Prioriteringen af hvilke kemikalier der skal udar-
bejdes handlingsplaner for, er i sidste ende en le-
delsesbeslutning. Kemikaliets scoring vil i langt de 
fleste virksomheder kun være et element ud af 
mange informationer, som gør, at en virksomheds-
ledelse prioritere netop et specifikt kemikalie. Øv-
rige elementer af den samlede vurdering kan være:

•  om prioriteringen af det specifikke kemikalie er i 
tråd med virksomhedens/branchens politikker. 
Hvis virksomheden har en politik om at udfase 
alle stoffer optaget på Listen over uønskede stof-
fer (LOUS), så kan selv en lav samlet score for et 
sådant stof alligevel betyde, at dette prioriteres.

•  hvad koster en handling overfor det specifikke 
kemikalie? Hvis indsatsen overfor en kemikalie 
er forbundet med meget høje omkostninger, kan 
det være at virksomhedsledelsen prioritere nogle 
af de billigere projekter først.

•  er anvendelsen af kemikaliet forbundet med en 
lovkonflikt vil de fleste ledelser prioritere en ind-
sats overfor dette meget højt

•  er det specifikke kemikalie prioriteret højt af de 
lokale eller nationale myndigheder, kan ledelsen 
fokusere på at substituere denne type kemikalier 
frem for andre, som evt. har en højere samlet 
score.

•  vil en handling overfor et specifikt kemikalie 
både forbedre arbejdsmiljøet og det eksterne  
miljø, kan dette evt. prioriteres højt.

•  hvis der kan peges på en let løsning, kan dette 
evt. prioriteres, da det betyder et hurtigt synligt 
resultat - forbedret image.

•  er anvendelse af kemikaliet omtalt negativt i me-
dierne, vil virksomhedsledere ofte vælge at foku-
sere på dette for ikke at ende på avisernes forsi-
der med dårlig omtale.

•  bidrager et kemikalie til en virksomheds VOC-
regnskab, kan en virksomhedsledelse vælge at 
prioritere dette højt, hvis virksomheden er om-
fattet af VOC-bekendtgørelsen.

•  samt andre faktorer, der vil være individuelle fra 
virksomhed til virksomhed.

I tabel 4.7 er vist en prioriteringsmatrix. Priorite-
ringsmatrixen bruges i forbindelse med ledelsens 
beslutningsproces, idet den kan udfyldes, inden 
den lægges frem på det møde, hvor virksomhedsle-
delsen tager stilling til prioriteringen af virksomhe-
dens indsats over for sine kemikalierisici. 

Den sidste kolonne er den eneste, som ikke ud- 
fyldes inden prioriteringsmatrixen fremlægges på 
ledelsesmødet. Denne kolonne kan udfyldes af 
virksomhedsledelsen og angive rækkefølgen, hvor-
med indsatsen overfor de enkelte kemikalier prio-
riteres. På baggrund af den endelige prioritering 
kan virksomheden udarbejde en handlingsplan, 
der illustrerer, hvilke aktiviteter virksomheden sæt-
ter i værk for at reducere risici fra de prioriterede 
kemiske stoffer/kemikalier.
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Kemikaliets	
navn

I-	

score

e-	

score

M-	

score

total	

score:	

IxexM

omfattet	

af	poli-

tikker

økonomi lov-

kon-

flikt	

Myn-

dig-

heds-

fokus

Miljø/	

ar-

bejds-

miljø	

let

løsning

VoC-

regn-

skab

samlet	

priori-

tering

tabel	4.7:	Prioriteringsmatrix	
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4.5	 substitution
Substitution er det næste trin i kemikaliestyrings-
processen, se fig. 4.7.

4.5.�	 Indledning
Kortlægningen af virksomhedens kemikalier har 
ført til en rangordning og prioritering af de kemi-
kalier, virksomheden anvender i forhold til kemi-
kaliernes farlighed/uønskethed. 

Handlingsplanen vil vise, hvilke kemikalier der 
skal substitueres eller findes andre alternative veje 
til at reducere eller undgå. I det følgende kapitel  
illustreres, hvordan en handlingsplan mest effek-
tivt opstilles. Baggrunden for at arbejde med sub-
stitutionsovervejelser illustreres ligeledes.

Mange virksomheder bruger farlige kemiske pro-
dukter, som kan være belastende for miljøet både 
indenfor og udenfor virksomhedens mure.

Der bruges f.eks.: 
• Skrappe opløsningsmidler til afrensning
• Lime med opløsningsmidler
•  Køle-smøremidler, der kan give hudgener  

og allergi
• Drivhusgasser til køling
•  Klorholdige og svært nedbrydelige blegemidler 

til tekstilfibre.

Det kan tit lade sig gøre at erstatte det farlige ke-
mikalie med noget mindre farligt eller gå over til 
en anden proces – måske helt uden kemi. Dette 
kaldes substitution.

figur	4.7	trinene	i	kemikaliestyring	-	substitution

oprydning

Kortlægning

Prioritering

risikovurderingsUBstItUtIon
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Der kan være mange forskellige grunde til, at  
en virksomhed ønsker at substituere et kemisk 
produkt:

•  Lovgivningsmæssige krav fra f. eks. VOC-be-
kendtgørelse, miljøgodkendelser, Arbejdstilsyns 
påbud, forbud.

• Kundeønsker
•  Arbejde i forbindelse med grønne regnskaber,  

arbejdsmiljøpolitik, graviditetspolitik, certifice-
ringsordninger

•  Virksomheden kan gennem sit arbejde med ar-
bejdspladsvurdering (APV) have fundet ud af, at 
der er et problem.

•  De ansatte kan have gener, symptomer, erhvervs-
betingede lidelser eller øget sygefravær. 

•  Virksomhedens arbejde med at få styr på kemi-
kalier og udarbejde brugsanvisninger kan have 
medført et ønske om at erstatte nogle produkter. 
Måske bruges flere forskellige produkter med 
forskellig farlighed til det samme.

•  Ønsket om at have et godt miljø- og arbejdsmil-
jø med dertil hørende godt image.

•  Investeringer i f.eks. udsugning i sigte, såfremt 
man ikke finder noget andet.

• Ildsjæle blandt ledelse eller ansatte
•  Besværligheder med at anskaffe produktet (f.eks. 

gifttilladelse, uddannelseskrav, kræftbekendtgø-
relsens krav)

•  Ønsket om ikke at anvende kemiske stoffer der 
kræver godkendelse i henhold til REACH, eller 
som på sigt kan blive omfattet af godkendelses-
ordningen.

•  Virksomheden importerer stoffet, i mængder 
over 1 ton, fra lande uden for EU, og skal der-
med registrere stoffet i Agenturet, hvilket er  
meget ressourcekrævende.

Herudover har der igennem flere år i lovgivningen 
indenfor både miljø og arbejdsmiljø været krav 
om, at man gør sig overvejelser om en substitution 
kan lade sig gøre. I REACH er det et vigtigt mål, 
at tilskynde til, og i visse tilfælde sikre, at proble-
matiske stoffer efterhånden erstattes med mindre 
farlige stoffer eller teknologier.
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4.5.�	 regler	omkring	substitution
Miljølovgivning
Med REACH bliver det slået fast, at kemikalielov-
givningen i EU bygger på forsigtighedsprincippet, 
d.v.s. at hvis brugen af kemiske stoffer indebærer 
en risiko for miljø og mennesker, kan der træffes  
beslutning om, at stofferne ikke må anvendes.  

Det er især stofferne optaget på Listen over uøn-
skede stoffer (LOUS), samt de særligt problemati-
ske stoffer; CMR-stoffer (kræftfremkaldende,  
skadelige for arveanlæggene og skadelige for for-
plantningsevnen), PBT (persistente, bioakkumu-
lerbare og toksiske) samt vPvB (meget persistente 
og meget bioakkumulerbare) som på sigt kan blive 
omfattet af forbud eller andre aftaler om udfasning 
eller reduceret anvendelse og dermed et krav om 
substitution. Alternativt kan brugen af stofferne 
blive omfattet af miljøafgifter, så substitution der-
for indirekte er nødvendig.

Derudover kan der være vilkår i virksomhedens 
miljøgodkendelse, som er vanskelige at indfri, med 
mindre der sker en substitution. I forbindelse med 
ansøgning om miljøgodkendelse skal der desuden 
redegøres for substitutionsovervejelser. 

I VOC bekendtgørelsen er der udpeget specifikke 
organiske opløsningsmidler, som skal substitueres. 
Det gælder for organiske opløsningsmidler, som er 
klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene el-
ler reproduktionstoksiske.

Boks	4.�:	Uddrag	af	Bekendtgørelse	om	arbejde	med	stoffer	og		

materiale.	�9�	af	�6.4.	�00�

•  Arbejdsgiveren skal sørge for at farlige stof-
fer og materialer på arbejdspladsen fjernes, 
erstattes eller begrænses til et minimum.

•  Foranstaltninger skal navnlig foretages ved at 
erstatte et farligt stof eller materiale med et 
ufarligt, mindre farligt eller mindre generende 
stof eller arbejdsproces.

•  Det skal herunder sikres, at stofferne og ma-
terialerne anvendes i den form, der medfører 
mindst risiko for påvirkning ved arbejdet

•  Hvis erstatningen ikke kan foretages, skal 
dette på forlangende dokumenteres overfor 
Arbejdstilsynet

•  Erstatningen skal foretages uanset at påvirk-
ningerne fra de farlige stoffer og materialer 
er ubetydelige

•  Såfremt brugen af et erstatningsstof vil 
medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske 
egenskaber eller udgifter, skal der foretages 
en samlet vurdering af de tekniske og økono-
miske konsekvenser over for de sikkerheds- 
sundhedsmæssige hensyn

•  Dette skal på forlangende dokumenteres 
overfor Arbejdstilsynet

•  Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal 
inddrages i vurderingen

Ref: Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og 
materiale. 292 af 26.4.2001
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I EU regi kommer der løbende nye initiativer til 
udfasning af kemiske stoffer, som ligeledes inde-
bærer, at det er nødvendigt at foretage substituti-
on. Det gælder fx i relation til biocider.

Arbejdsmiljølovgivning
I arbejdsmiljølovgivningen er der et overordnet 
krav om, at farlige stoffer skal fjernes, erstattes  
eller begrænses til et minimum. Det gælder især,  
at et farligt stof skal erstattes med et ufarligt eller 
mindre farligt kemisk stof. Kravene fremgår af  
Bekendtgørelsen om stoffer og materialer se  
boks 4.2. 

Hvis det farlige stof ikke kan erstattes, skal det 
kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.  
Hvis brugen af et alternativt stof medfører væsent-
lige tekniske problemer eller væsentligt forøgede 
udgifter, kan substitutionen udelades. Der skal 
dog kunne forelægges dokumentation for dette 
overfor Arbejdstilsynet.

I arbejdsmiljølovgivningen er der endvidere forslag 
om følgende principper for begrænsning af udsæt-
telsen for farlige kemiske stoffer:

1. Fjerne udsættelsen
2. Begrænse udsættelsen
3.  Beskytte mod udsættelsen ved brug af  

personlige værnemidler.

Alle tre principper kræver et detaljeret billede af 
indholdet af kemiske stoffer i de anvendte kemika-
lier.

4.5.3	 Udvælgelse	af	stoffer	til	substitution	
Prioritering af stoffer til substitution er gennemgå-
et i det forrige kapitel, hvor der bl.a. er foretaget 
en risikovurdering af de kortlagte kemiske stoffer 
og en vurdering af, om der er andre relevante para-
metre, der skal indgå i prioriteringen.

4.5.4	 Model	for	substitution
Trin 1. Overvej den nemme vej
Forud for den egentlige substitution er der nogle 
indledende overvejelser, som virksomheden bør 
gennemgå for at kunne vurdere, hvilken vej der 
bør vælges:
•  hvilken funktion har kemikaliet i produktet  

eller processen?
•  hvilke eksponeringsveje er relevante  

(jf. E- scoring af anvendelse) 
• kan eksponering af miljøet undgås?
•  kan eksponering i arbejdsmiljøet bringes ned  

på et ubetydeligt niveau?
• kan forbruget reduceres uden problemer?
• kan processen ændres?
•  hvad ville virksomheden have gjort, hvis kemika-

liet ikke fandtes?
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Disse overvejelser kan måske føre til nogle tidligere 
oversete og indlysende løsninger. Efterlys eventuelt 
disse løsninger hos medarbejderne, måske har de 
allerede en løsningsmodel klar.

Overvejelserne kan måske føre til, at kemikaliet 
helt kan undgås, uden ændringer i produkt eller 
proces. Det vil være en hurtig, nem og billig  
løsning. 

En let løsning på dette trin kan for nogle virksom-
heder være at skifte kemikaliet/produktet ud med 
et miljømærket produkt. Der findes produkter 
med det nordiske miljømærke Svanen eller EU 
Blomsten indenfor bl.a. rengøringsmidler, maling, 
lak, affedtningsmidler og shampoo. En liste over 
produkter med et af de to miljømærker kan findes 
på www.ecolabel.dk

Kravene til indholdsstoffer i de miljømærkede pro-
dukter vil oftest betyde, at indholdet af stoffer 
med uønskede effekter overfor miljø og mennesker 
er reduceret til et minimum samtidig med, at de 
tekniske egenskaber er på samme niveau eller bed-
re end produkter uden miljømærke.

Trin 2. Flere veje fører til substitution
Hvis disse første overvejelser ikke fører til den  
enkle løsning, er der behov for at gå videre. 
Overvejelserne i næste trin er, hvorvidt substitu- 
tionen kan følge en af følgende veje:

•  substitution af kemikalie til et alternativt med 
samme funktion

•  substitution af proces, hvor der vælges en alter-
nativ proces, så kemikaliet kan undværes

•  substitution af funktion, hvor produktets funkti-
on eller sammensætning ændres, så kemikaliet 
kan undgås

Et eksempel på ændring af funktion er anvendelse 
af metalkabinet til computere, så brugen af flam-
mehæmmere kan undgås, da metallet ikke bryder i 
brand ved forhøjede temperaturer, som plastmate-
rialet gør.

Analyser dernæst hvilke af de tre veje, der er mest 
sandsynlige, eller sammenlign flere løsninger med 
hensyn til konsekvenser for miljø, sundhed, tekni-
ske egenskaber og økonomi.

Trin 3. Vurdering af alternativer - Scoretool
Det er vigtigt at sikre sig, at det alternative kemi-
kalie, den alternative proces eller ændret funktion 
eller sammensætning ikke medfører lige så store el-
ler større negative effekter på miljø og sundhed. 
Det er derfor nødvendigt at foretage en risikovur-
dering af de identificerede mulige substitutioner. 
 
Modellen for vurdering af alternativer kan være 
som angivet i boks 4.3: 
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Det er væsentligt at vurdere, om det produktions-
teknisk er muligt at gennemføre substitutionen. 
Det kan derfor være en god idé at afprøve alterna-
tivet i et pilotforsøg, før der træffes en endelig be-
slutning. Forsøget i mindre skala kan også vise, om 
der er behov for mindre justeringer i processen og 
eventuelt uddannelse af medarbejderne. Derud-
over kan det være med til at afgøre, om de tekni-
ske egenskaber af produktet er acceptable samt de 
økonomiske konsekvenser for substitutionen. 

Boks	4.3:	Metode	til	vurdering	af	alternative	kemikalier.

1. Registrering af kemikaliet i KEMIguiden med 
kategorien ”Substitutionsforslag”

2. Overførelse af registreringen i KEMIguiden  
til Scoretool

3. Udarbejd Scoretools prioritering af hvert 
enkelt kemikalie

4. Print den samlede prioriteringsrapport fra 
Scoretool

5. Vurder de tekniske egenskaber ved  
alternativet

6. Produktionsmæssige konsekvenser ved  
brug af alternativer

7. Økonomi ved brug af alternativet
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4.5.5	 Inspirationskilder
Identifikation af mulige alternativer kan måske vir-
ke uoverskuelig for mange. Der findes imidlertid en 
række mulige inspirationskilder, som virksomheder-
ne kan gøre brug af. 

Idéer til alternativer kan findes gennem andre virk-
somheder med samme produktion, hos rådgivere og 
leverandører. Indenfor nogle afgrænsede områder, er 
der foretaget mere systematisk beskrivelse af forskel-
lige alternativer. 

Flere projekter om substitution kan findes på Miljø-
styrelsens hjemmeside www.mst.dk. Et særligt værk-
tøj til substitutionsinspiration er CATSUB, se  
fig. 4.8. 

CATSUB
CATSUB er en internet database fyldt med gode 
substitutions ideer. CATSUB kan findes på hjem-
mesiden www.catsub.dk. Her er beskrevet ca. 250 
eksempler på substitution. 

Virksomheder, bedriftssundhedstjenester og andre 
rådgivere har skrevet om deres konkrete erfaringer 
(gode og dårlige), så disse kan bruges af andre. Ved 
at se hvad andre virksomheder har gjort, kan du få 
ideer til, hvordan du selv kan komme videre i din 
jagt på mindre farlige alternativer. 

Det er gratis at benytte hjemmesiden. Der er mu-
lighed for at søge frit blandt alle 250 eksempler. 
Søges f.eks. et alternativ til et afrensemiddel, fås 
hurtigt de første 10 ideer til andre muligheder,  
beskrevet som historier, der fortæller, hvad andre 
har gjort.

figur	4.8:	CAtsUB-databasen	på	www.catsub.dk
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For hvert eksempel er beskrevet:

•  hvilke problemer der gav anledning  
til substitutionen, 

• hvad der blev anvendt før, 
• hvad løsninger var, 
•  vurdering af løsningen samt henvisninger  

til yderligere oplysninger, 
• litteratur, 
• links m.m. 

Alle eksempler har en afsender, så det er muligt at 
se, hvem der har udført arbejdet og måske tage en 
videre kontakt. Formålet med hjemmesiden er 
også at knytte kontakter mellem folk, der arbejder 
med de samme problemstillinger. 

Der kommer løbende nye eksempler på hjemmesi-
den. Senest er 20 substitutioner med klar miljø-
profil formidlet med støtte fra Miljøstyrelsens  
program for renere produkter. Det er også muligt 
at få egne eksempler lagt ind, så andre kan få  
glæde af dem.

Oprettelsen af www.catsub.dk er finansieret af  
Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur. Hjemmesiden er senere ud-
bygget i et samarbejde mellem BST Danmark og 
COWI A/S til også at indeholde eksempler på 
substitution af hensyn til miljøet, se fig. 4.9.

figur	4.9:	et	eksempel	på	substitution	beskrevet	på	www.catsub.dk.

Beskrivelse	af	substitutionen 
En Aalborgensisk virksomhed, der fremstiller fleksibel emballage, laminerer folier med PU-lim (isocyanat-ba-
seret). Limen indeholder TDI. Når lamineringsmaskinen er i funktion oplever en af virksomhedens medarbej-
dere, der betjener en anden maskine i lokalet, åndedrætsbesvær. Medarbejderen er allergisk overfor isocya-
nater. Det betyder, at når lamineringsmaskinen kører, så må medarbejderen gå hjem med en sygemelding. 
Limen blev erstattet af en PU-lim der indeholder en anden og mindre flygtig type isocyanat, nemlig MDI. 
Medarbejderens symptomer forsvandt.

Vurdering	af	løsningen 
Løsningen fjernede medarbejderens symptomer. Der blev endvidere foretaget målinger af isocyanater i luften 
under laminering med både den gamle og den nye lim. Målingerne viste en klar forbedring af arbejdsmiljøet 
- mængden af isocyanater i luften var reduceret til et minimum, efter man gik over til den nye lim. Virksom-
heden regnede på økonomien i substitutionen og det viste sig, at reduktion i sygefraværet alene stod for en 
økonomisk gevinst på 50.000 kr. om året. Herudover blev der også sparet skifteholdstillæg hvor medarbejde-
re måtte kaldes ind fra andre skift, for at overtage den sygemeldte medarbejders arbejde. Limen var ikke dy-
rere. Indkøringsomkostningerne blev anslået til 10.000-15.000 kr.  - substitutionen var således tjent hjem i 
løbet af få måneder.
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4.5.6	 scoretool	-	hurtigvurdering	af		
	 	 substitutionsstoffer
En metode til at vurdere alternativer til uønskede 
stoffer og de kemikalier, som de uønskede stoffer 
indgår i.

Introduktion
Dette værktøj er resultatet af et udviklingsarbejde 
gennemført på tværs af Key2Greens medlemsnet-
værk. Projektet har haft til formål at udvikle en 
simpel webbaseret metode, der kan bruges til at 
prioritere indsatsen i forhold til at vurdere substi-
tutionsforslag.

Med Scoretool er det muligt overordnet at vurdere 
en aktuel anvendelse af et kemisk stof, dels på 
grundlag af stoffets farvekodning i KEMIguiden 
sammen med umiddelbare toksikologiske og mil-
jømæssige egenskaber.

Hvordan fungerer Scoretool
Værktøjet fungerer på den måde, at der leveres et 
input til værktøjet i form af:

• Stoffets navn
• Forbruget i kg/år
•  De faresymboler og risikosætninger, som er  

tilgængelige på emballagen eller sikkerhds- 
databladet

•  Besvarelse af en række spørgsmål om,  
hvordan stoffet anvendes i virksomheden

Værktøjet leverer så en prioriteret liste, der giver 
en første rangordning af de enkelte kemikaliers 
toksikologiske og miljømæssige egenskaber.

4.5.7	 opstilling	af	handlingsplan
Når den samlede prioritering er gennemført kan 
der opstilles en kortfattet handlingsplan som illu-
streret i bilag 3.

Handlingsplanen for substitution bør som mini-
mum indeholde følgende punkter:

• aktiviteter 
• ansvarlig person
• tid
• økonomi

Under aktiviteter kan det fremgå, hvilke mulige 
veje substitutionen skal følge; det kan være en eller 
alle tre veje - substitution af kemikalie, substitu-
tion af proces eller substitution af funktion. 

Den første aktivitet kan fx være at vurdere, hvilke 
af de tre veje, der kan føre til et brugbart resultat. 
Aktiviteten kan også være at undersøge litteraturen 
for mulige eksempler og vurdere disse. 
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5.�	 	 Indledning
For at kemikaliestyringen på en virksomhed fore-
går effektivt, fortløbende og kun som aftalt, er det 
for mange virksomheder en fordel at implementere 
et egentligt kemikaliestyringssystem. Årsagen er at 
effektiv kemikaliestyring kræver en forandrings-
proces blandt medarbejdere. Det er ofte muligt at 
få folk til at gøre tingende anderledes end de ple-
jer, når der er ledelsesfokus og når de bliver effek-
tivt informeret. Problemet er bare, at ledelser skif-
ter fokus og informationen kommer til at dreje sig 
om noget andet. Når dette sker, falder mange 
mennesker tilbage i de kendte oprindelige arbejds-
gange og den effektive, fortløbende og aftalte ke-
mikaliestyring bliver glemt. 

For at sikre kemikaliestyringen, når fokus ændres 
og hverdagen bliver travl, er det en meget stor for-
del at have nedskrevne arbejdsgange, som med 
mellemrum tjekkes (auditeres). Dette erstatter 
imidlertid ikke nødvendigheden af fortsat hold-
ningsbearbejdning, men det giver alle parter et 
konkret udgangspunkt.

Kemikaliestyringen kan være en integreret del af  
et miljø, arbejdsmiljø eller kvalitetsstyringssystem, 
men kan også opbygges som et selvstændigt sy-
stem.

Kemikaliestyring indeholder 4 hovedelementer se 
disse i boks 5.1. 

1. Undgå at den farlige og uønskede kemi 
kommer inden for virksomhedens døre  
•  Stil krav til dine leverandører  

om oplysninger 
 •  Udarbejd instruktioner der sikre at dette 

sker fortsat og hensigtsmæssigt

2. Kend miljø og arbejdsmiljø risikoen ved 
de kemikalier I bruger og håndter disse så 
risikoen for påvirkninger reduceres  
•  Udarbejd arbejdspladsbrugsanvisninger  

og sikr at disse er forstået af relevante 
medarbejder.

3. Hold styr på, hvor hvert enkelt kemikalie 
anvendes og emitteres 
•  Minimer miljø- og arbejdsmiljø påvirknin-

ger ved disse mest muligt. 
 •  Udarbejd driftsinstruktioner der sikre mini-

mal påvirkning af medarbejdere og miljø. 

4. Arbejd fortløbende med forbedring og  
substitution.

 •  Find alternativer til miljø- 
problematiske stoffer og vælg disse.

Boks	5.�:	Kemikaliestyringens	hovedelementer
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Nedenfor er beskrevet, hvilke trin der kan gen-
nemføres ved opbygning af et kemikaliestyringssy-
stem. Trinene er uddybet i de efterfølgende afsnit:

1.  Systemstatus - kortlægning af eksisterende  
praksis (afsnit 5.2)

2.   Systemelementer - hvilke systemelementer  
skal implementeres (afsnit 5.3)

3.  Implementering - forandringsprocessen  
(afsnit 5.4)

4. Fortsat forbedring (afsnit 5.5)

5.�	 systemstatus	
Inden virksomheden går i gang med at opbygge et 
kemikaliestyringssystem, et det vigtigt, præcist at 
kende hvordan den eksisterende kemikaliestyring 
foregår på virksomheden. Virksomheden vil sand-
synligvis opdage, at visse aktiviteter allerede fore-
går optimalt, men nok også konstatere, at andre 
områder foregår knap så optimalt.

Systemstatussen kan have til formål at få kortlagt 
(evt. tegnet) et så retvisende billede af virksomhe-
dens eksisterende kemikaliestyring som muligt. 
Dette billede er basis for en fastlæggelse af, hvor 
virksomheden vil hen mht. kemikaliestyring. 

I mange virksomheder er indkøb af kemikalier de-
centraliseret til dem, der anvender kemikalierne. 
Denne arbejdsgang er særligt almindelig, når det 
drejer sig om rengørings og vedligeholdelses kemi-
kalier. Erfaringsmæssigt anvendes ca. halvdelen af 

de registrerede produkter med uønskede stoffer til 
vedligehold og rengøring. Det vil derfor være hen-
sigtsmæssigt at centralisere indkøbene også af ren-
gørings- og vedligeholdelses produkter og sikre, at 
alle kemikalier vurderes inden indkøb. Denne æn-
dring af proceduren kan indtegnes på systemsta-
tussen. Herved bliver det synligt for enhver, hvad 
virksomheden vil på kemikaliestyringsområdet og 
hvad dette betyder for hver enkelt medarbejder.

systemstatus
Består i at kortlægge det eksisterende kemika-
liestyringssystem
•  både nedskrevne procedurer og ikke  

nedskrevne arbejdsgange
•  systematiske og ikke systematiske  

arbejdsgange samt 
• formelle og uformelle arbejdsgange.

Eller hvem, hvad, hvorfor, hvordan, hvornår, 
hvor og hvor meget??????

• I princippet!
• I virkeligheden!
• Og afvigelserne herfra…….!

Boks	5.�:	systemstatus.	status	for		

eksisterende	kemikaliestyringssystem.
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Metoden er at skitsere virksomhedens arbejds- 
gange fra, hvordan kemikalier vælges og kommer 
ind på virksomheden til, hvordan de forlader virk-
somheden igen. I forbindelse med denne kortlæg-
ning undersøges, om der er en præcist aftalt og 
implementeret arbejdsgang, om arbejdsgangen er 
skriftlig (en procedure eller instruktion) eller det 
er varierende hvordan medarbejdere udfører den 
samme arbejdsgang. Følgende systematik kan 
eventuelt anvendes:

Sæt hv-ordene fra boks 5.2 ind, før nedenstående:

1) Kemikalievalg og vurdering
2) Leverandørvalg og vurdering
3) Kemikalieindkøbsmetode
4)  Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvis-

ning (APB) behandling og udarbejdelse
5) Kemikalieopbevaring
6) Kemikalieforbrug 
7)  Kemikalieudledning (luftemissioner, spilde-

vand, affald)
 8) Kemikalieaffaldsopbevaring og bortskaffelse
 9)  Kemikaliesalg (kemikalier, som forlader virk-

somheden i produktet eller som solgt til gen-
brug) 

10)   Kemikalievurdering i produktudvikling 

samt hvordan følgende tværgående processer fore-
går med henblik på kemikalier: 

A)  Sikring af løbende forbedring (kemikaliepoli-
tik, mål, kortlægning, prioritering, handlings-
plan, implementering, opfølgning)

B) Lovgivningsopfølgning og implementering
C)  Uddannelse af medarbejdere/intern kommuni-

kation
D) Ekstern kommunikation

5.3	 systemelementer
Formålet med kemikaliestyring er styring og mini-
mering af påvirkninger fra en virksomheds håndte-
ring af kemikalier. Kemikaliestyringssystemet er 
sikkerheds- og alarmsystem til sikring af, at kemi-
kaliestyringen foregår:

• Systematisk
• Effektivt
• Fortløbende

- i henhold til virksomhedens politikker,  
målsætninger og mål.

Hvilke elementer, der bør indeholdes i en virk-
somheds kemikaliestyringssystem, er individuelt. 
Målet med den indledende systemstatus (afs.5.2) 
er netop at undersøge og fastlægge, hvilke system-
elementer virksomheden skal have for at kemika-
liestyringen foregår systematisk, effektivt og fortlø-
bende. Hvilke af disse systemelementer der bør 
dokumenteres i skriftlige procedurer og instruk- 
tioner, er afhængig af ledelsens og medarbejdernes 
kompetence, deres forandringsvillighed og ikke 
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mindst niveauet af fortsat ledelsesfokus, informati-
on og træning. Jo mere af sidstnævnte jo mindre 
behov for skriftlige procedurer og instruktioner. 

De tre væsentlige elementer af kemikaliestyrings-
systemet er:

• Kendskab til sine kemiske påvirkninger
• Forbedring af sine kemiske påvirkninger
• Styring af sine kemiske påvirkninger

Disse elementer er detaljeret i de efterfølgende  
afsnit.

5.3.�	 Kendskab
Kendskab handler om, at en virksomhed skal vide, 
hvilke kemikalier der håndteres samt miljø og ar-
bejdsmiljøpåvirkninger heraf. Herudover skal en 
virksomhed vide, hvilke krav der stilles til disse ke-
mikalier både fra myndigheder og andre interes-
senter.

Afdækning af kendskab til en virksomheds kemi-
kalier og kemikaliepåvirkning kræver, at følgende 
elementer beskrives; se tabel 5.1.

Kemikaliestyringssystem	med	hensyn	til	kendskab

Kemikaliekortlæg-
ning

•	Metode	til	gennemførelse	og	opdatering	af	kemikaliekortlægning

Myndighedskrav •	Metode	til	etablering	af	overblik	over	nuværende	og	evt.	kommende	lovkrav	samt	op-
datering	heraf	

•	Metode	til	information	om	og	overholdelse	af	myndighedskrav

Interessentkrav •	Metode	til	kortlægning	af	interessenter	og	deres	krav	med	hensyn	til	virksomhedens	
kemikalieanvendelse	samt	metode	til	opdatering	heraf

risikovurdering/
scoring

•	Metode	til	vurdering	af	virksomhedens	kemikaliers	påvirkning	af	mennesker	og	miljø

Politik •	fastlæggelse	og	synliggørelse	af	hvad	virksomheden	vil	på	kemikalieområdet.

tabel	5.�:	Kemikaliestyringselementer	med	hensyn	til	kendskab	til	sin	virksomheds	kemikalier	og	kemikaliepåvirkning
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5.3.�	 forbedring
Kemikaliestyring bør indeholde et element af 
fortsat forbedring. Forbedringer bør baseres på 
kendskab; se tabel 5.1. 

En fortsat forbedring kan sikres via en procedu-
re indeholdende elementerne i tabel 5.2.

Kemikaliestyringssystem	med	hensyn	til	forbedring

Prioritering •	Metode	til	ledelsens	prioritering	af,	hvilke	kemikalier	der	bør	igangsættes	en	handling	
overfor,	f.eks.	ved	hjælp	af	prioriteringsmatrixen	afsnit	4.4

Mål •	Metode	til	sikring	af,	at	ledelsen	opstiller	mål	for	indsatsen	over	for	de	prioriterede	ke-
mikalier

handlingsplan •	Metode	til	sikring	af,	at	der	opstilles	en	synlig	handlingsplan	for	indsatsen	over	for	de	
prioriterede	kemikalier,	hvem	der	har	ansvar,	og	hvornår	det	skal	være	gennemført

forbedringsprojek-
ter

•	Metode	der	sikrer,	at	optimale	forbedringsprojekter	igangsættes	over	for	de	prioritere-
de	kemikalier,	evt.	ved	anvendelse	af	substitutionsprincipperne	i	afsnit	4.5.

tabel	5.�:	Kemikaliestyringselementer	til	sikring	af	fortsat	forbedring
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5.3.3	 driftsstyring
Kemikaliestyring ”flytter ikke ret meget”, hvis det 
kun foregår på den miljø- og arbejdsmiljøansvarli-
ges skrivebord. Elementerne af kemikaliestyring 
har indflydelse på en meget bred kreds af medar-
bejderes og ikke mindst ledelsens hverdag. Det bør 
sikres, at alle ved og forstår, hvad de skal bidrage 
med for at reducere virksomhedens kemiske risici.

I tabel 5.3 er illustreret systemelementer, som kan 
overvejes i forbindelse med at sikre kemikaliesty-
ring i driften. Vigtigst er det imidlertid, at der ta-
ges udgangspunkt i den udførte systemstatus, 
kendskabet til virksomhedens kemikalier samt kra-
vene hertil. Særligt skal der tages udgangspunkt i 
virksomhedens politikker. Der bør være en rød 
tråd fra de rammer, der udstikkes af virksomhe-
dens politikker til de faktiske handlinger der udfø-
res i virksomheden. 

5.4	 systemimplementering	-		
	 forandringsprocessen
Erfaring med indførelse af forandringer - store 
som små - viser at forandringer bedst gennemføres 
og accepteres, når de:

• gennemføres i små trin
• igangsættes på initiativ af de involverede
• tilfører noget til deltagerne

En forandringsproces starter før projektet, og den 
fortsætter efter projektets afslutning. Det er en 

projektopgave, som særligt er driftsledelsens ansvar 
og opgave. Det er en god ide at tegne et fremtids-
billede (med udgangspunkt i systemstatussen), og 
hvad det kræver af indsats for at nå det, således at 
alle er forberedt på forløbet.

At indføre kemikaliestyring handler i høj grad om 
at ændre vaner og ikke mindst holdninger. Succes-
en afhænger af, i hvor høj grad det lykkes dig at 
skabe vedvarende forandringer - altså at ændre  
organisationens vaner og holdninger i overens-
stemmelse med de nye rutiner, som kemikaliesty-
ringen medfører.

De medarbejdere, som arbejder med kemikalier, 
har vidt forskellige forudsætninger, fagligt og per-
sonligt, hvad enten det drejer sig om medarbejdere 
i indkøb, produktion, kundekontakt eller noget 
helt fjerde. Det er vigtigt i sin kommunikation og 
omgang med alle involverede at kommunikere 
med dem på det niveau, de befinder sig på. Mange 
ufaglærte medarbejdere kan have svært ved at 
kommunikere på skrift. Ofte er det mest hensigts-
mæssigt at benytte sig af eksisterende mødefora, 
når der skal formidles et budskab, eller medarbej-
derne skal inddrages i en konkret opgave. På den 
måde signaleres også at kemikaliestyring er en del 
af den daglige produktion, og at driftsorganisatio-
nen står bag.
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Kemikaliestyringssystem	med	hensyn	til	driftsstyring

organisation •	synliggørelse	af	hvem	der	har	ansvar	for	hvad

driftsrutiner •	Metode	til	reduktion	af	kemiske	risici	i	forbindelse	med	
				–	 Udvikling	
				–	 Indkøb
				–	 Vurdering	af	leverandører	
				–	 opbevaring
				–	 Produktion	og	vedligehold
				–	 Affaldshåndtering

Kommunikation	og	
træning

•	elementer	af	kommunikation	og	træning	med	hensyn	til	kemikalier	kan	f.eks.	være	at
				–	 gennemføre	kemikurser	for	medarbejdere
				–	 registrere	medarbejderkompetencer
				–	 involvere	medarbejdere	i	kemikaliekortlægning
				–	 kommunikere	om	kemikalier	og	forbedringstiltag	på	møder
				–	 kommunikere	om	kemikalier	og	forbedringstiltag	gennem	firmablad,	opslagstavler								

				m.v.
				–	 Information	og	kemikalierisici	ved	brug	og	bortskaffelse	af	virksomhedens		

				produkter
				–	 	Informere	myndigheder	og	eksterne	interessenter	om	virksomhedens	kemikaliean-

vendelse	og	kemikaliestyring

Kontrol	og	korrige-
rende	handlinger

•	Metode	til	sikring	af	at	kemikaliestyringen	foregår	som	aftalt	og	i	henhold	til	virksom-
hedens	politikker	og	mål	–	dvs.	en	audit-funktion

•	Metode	til	lokalisering	af	afvigelser	fra	kemikaliestyringssystemet	og	udførelse	af	kor-
rigerende/forebyggende	handlinger

ledelsesopfølgning •	Metode,	der	sikrer	at	ledelsen	med	jævne	mellemrum	tager	stilling	til	effektiviteten	af	
virksomhedens	kemikaliestyringssystem,	dets	kemikaliepolitik,	mål	og	handlinger.

tabel	5.3:	Kemikaliestyringselementer	til	sikring	af	driftsstyring.	Procedurer	for	driftsstyring	i	et	kemikaliestyringssystem.
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Udfordringen for den person, der fungerer som 
projektleder for indførelsen af kemikaliestyring, er 
nemlig at betragte implementering som en opgave, 
der starter dag ét samtidig med kortlægningen af 
kemikalierne. Man skal hele tiden have for øje, at 
kemikaliestyringen skal indarbejdes i driftsorgani-
sationen, og at de opgaver, der skal løses, løses på 
en så gennemtænkt og afprøvet måde, at de kan 
indarbejdes som fast rutine. Det kræver, at pro-
jektlederen inddrager alle ansatte i organisationen, 
både MEDarbejdere og MODarbejdere.

5.4.�	 Medarbejdere	og	Modarbejdere
MEDarbejderne er umiddelbart lettest at håndtere 
i en forandringsproces, og de er vigtige at få i spil. 
De har energi og skal betragtes som ressourceper-
soner, der kan hjælpe projektlederen med de prak-
tiske opgaver. Desuden er de typisk gode ambassa-
dører for projektet i organisationen og kan indtage 
en rolle som forandringsagenter. Sikkerhedsrepræ-
sentanter ses ofte i denne rolle.

MODarbejderne kræver mere bevidsthed at hånd-
tere. Der skal ikke så meget til, før disse personer 
synes, at det er besværligt: nogle føler, at det giver 
mere arbejde, at arbejdet bliver mere “akademisk”, 
at nye rutiner begrænser handlefriheden. Mod-
standen kommer indpakket på mange forskellige 
måder. For at gøre det håndgribeligt kan man skel-
ne mellem:

• Den magtfulde kyniker
• Det hjælpeløse offer
• Den passive tilskuer

Den magtfulde kyniker er dominerende - også i 
store forsamlinger. De siger ting som: “Det har vi 
prøvet før!” eller “Ledelsen vil alligevel ikke, når 
det kommer til stykket!”, og de taler gerne på veg-
ne af andre: “Det kan godt være, at vi vil, men re-
sten af organisationen vil ikke!

Kynikerne har ofte ret. De samler på dårlige histo-
rier og holder af at fortælle dem. Og de er magt-
fulde, fordi de sætter ord på den fælles tvivl. I kraft 
af deres historier er de hverken til at handle eller 
forhandle med. Kynismen stammen fra mistro, og 
hvad kynikerne ønsker, er tro baseret på en garanti 
om succes - men den kan ikke gives dem.

Det hjælpeløse offer er resultatet af den måde, 
hierarkiske organisationer styres på. Ofrene mener 
ikke, at de kan ændre eller flytte sig, førend noget 
andet er sket eller andre har truffet en beslutning, 
tilført ressourcer eller ændret forudsætninger.

Offeret ønsker ikke at tage ansvar for sig selv og 
sine beslutninger, men ønsker magt til at komme 
ud af sin hjælpeløshed. Det er let at blive forført af 
ofrenes ønske om mere magt, fordi det understøt-
ter en moderne ledelses ønske om at delegere an-
svar og beføjelser. Men magt på disse betingelser er 
det eneste, der ikke må gives dem, for magt uden 
ansvarlighed fører til misbrug.
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Den passive tilskuer holder sig uden for banen og 
engagerer sig ikke. Tilskuerne ønsker bevis for, at 
forandringen kan gennemføres og vil komme til at 
virke. De vil have data: hvor har det her været prøvet 
før, hvad var resultaterne, og hvis det ikke har været 
prøvet før, hvorfor skal vi så være prøvekaniner?

Tilskueren forsøger at forholde sig til sin usikker-
hed ved at kræve mere og mere information. Men 
andres succes og resultater er ikke i sig selv en ga-
ranti, og den sikkerhed, tilskueren søger, kan ikke 
gives.

Den ansvarlig for at indføre en forandring af  
kemikaliestyring skal sikre, at kynikerne, ofrene og 
tilskuerne ikke kommer til at dominere og dermed 
undergrave de ændringer, der skal gennemføres.

Den projektansvarlige rådes til at anlægge en stra-
tegi, hvor  spørgsmålet om tro, ansvarlighed og en-
gagement er et individuelt, personligt valg. Kyni-
keren, offeret og tilskueren kan med andre ord 
vælge at tro på forandring. Et klogt og solidt ud-
gangspunkt for den projektansvarlige kunne være:

•  At give klart udtryk for forståelse af kollegers og 
medarbejderes udgangpunkt.

•  At synliggøre at en ansvarlig og engageret tilgang 
er et personligt og bevidst valg, som kan træffes - 
også når der er tvivl til stede.

•  At opfordre alle til at vælge det engagerede og 
ansvarlige udgangspunkt.

•  Sidst men ikke mindst, sikre solid og synlig for-
ankring hos ledelsen

Forandring tager tid og medarbejderne skal have 
tid og støtte til at træffe valg. I virkeligheden kan 
kemikaliestyring løbes i gang med støtte fra for-
holdsvis få medarbejdere, hvis de formår at påvirke 
resten. Der vil være en gruppe, som forbliver nejsi-
gere til stort set alt nyt - men hvis forandringspro-
cessen fastholdes f.eks. via virksomhedens kemika-
liepolitik og skriftlige procedure vil forandringen 
en dag blive hverdag også for denne gruppe. 

5.4.�	 Uddannelse
Arbejde med kemikalier kan kræve uddannelse. 
Hvilken type af uddannelse, der kan være tale om, 
bliver synlig ved systemstatus og kemikaliekortlæg-
ningen.

Ledelsens tilbud om uddannelse inden for kemi-
området er typisk med til at få MOD-arbejdere 
forvandlet til MED-arbejdere, idet tilbuddet af-
spejler, at medarbejdernes sundhed og sikkerhed 
tages alvorligt.
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6.�	 Indledning
Virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) be-
står af en lang række arbejdsmiljøelementer, hvoraf 
det kemiske arbejdsmiljø er et enkelt bidrag.
Baggrunden for kravet om udarbejdelse af arbejds-
pladsvurderinger er flere love og bestemmelser, 
hvoraf de vigtigste er følgende:

•  Arbejdsmiljøloven (§ 15a), der er grundlaget for 
de her listede bekendtgørelser

•  Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets 
udførelse

•  Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejde 
med stoffer og materialer.

6.�	 Arbejdspladsvurdering	generelt	set
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde 
APV, som er virksomhedens eget dokument, der 
skal forefindes i virksomheden. Det skal ikke frem-
sendes til myndighederne, men være tilgængeligt 
for myndighederne ved det normale tilsyn med 
virksomhedens arbejdsmiljø.

APV’en skal synliggøre “det farlige” i arbejdsmiljø-
et og give anvisninger på hvordan “det farlige” kan 
erstattes med noget mindre farligt og således være 
et springbræt for virksomheden til at leve op til re-
geringens strategi for arbejdsmiljøet i 2020.

Hvordan APV’en skal se ud, afhænger af typen af 
arbejdsmiljø, der er tale om på virksomheden. 
APV’en skal således afspejle virksomhedens ar-

bejdsmiljø og problemerne heri, men overordnet 
skal APV’en være bygget op omkring følgende 
punkter:

• Kortlægning
• Vurdering
• Prioriteret handlingsplan 
• Opfølgning.

Disse 4 punkter skal som minimum gennemløbes 
hvert 3. år. Udarbejdelse af APV indebærer således 
en løbende opfølgende proces.

For at hjælpe virksomheder med at opfylde krave-
ne i At-meddelelse nr. 4.0.0.1 om udarbejdelse af 
arbejdspladsvurderinger har Arbejdstilsynet for en 
række brancher udarbejdet arbejdsmiljøvejvisere 
og APV-tjeklister, der letter virksomhedernes ar-
bejde. Disse dokumenter findes på Arbejdstilsynets 
hjemmeside: http://www.at.dk/sw5588.asp.

6.3	 det	kemiske	arbejdsmiljø	og	APV
Et afsnit på disse APV-tjeklister omhandler det ke-
miske arbejdsmiljø, hvor virksomheden typisk skal 
svare på om virksomheden anvender “faremærke-
de” kemiske stoffer eller produkter.

Da klassificeringen og dermed faremærkningen af 
kemiske stoffer og produkter hele tiden ændrer sig 
i takt med, at der identificeres ny viden om kemi-
ske stoffers egenskaber, skal virksomheder således 
vedligeholde et overblik over faremærkningen af 

6	 KoBlIng	MelleM	KeMIKAlIestyrIng	og	ArBejdsPlAdsVUrderInger
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de kemiske stoffer eller produkter, som virksomhe-
den håndterer samt et opdateret overblik over, 
hvordan “det farlige” kan erstattes med noget min-
dre farligt.

Da det er regeringens mål, at ingen i 2020 må ud-
sættes for sundhedsskadelige kemiske stoffer via 
arbejdsmiljøet, er det således særlig vigtigt for virk-
somheden, at vedligeholde et overblik over fare-
mærkningen af kemiske stoffer og produkter “in-
den for hegnet”.

Fra kemikaliestyringen kan virksomheden til kort-
lægningen i APV’en videregive overblikket over, 
hvilke faremærkede kemiske stoffer eller produkter 
der anvendes på virksomheden - og således svare 
på de mest arbejdskrævende spørgsmål om kemi i 
Arbejdstilsynets tjeklister.

Resultatet af risikovurderingen i kemikaliestyrin-
gen danner sammen med Arbejdstilsynets vejvisere 
den nødvendige baggrund for APV’ens vurdering 
af det kemiske arbejdsmiljø, og sætter virksomhe-
den i stand til at svare på de spørgsmål i Arbejds-
tilsynets tjeklister, der behandler de kemiske risici 
medarbejderne udsættes for.

Alt efter hvor betydende det kemiske arbejdsmiljø 
vurderes at være i forhold til de andre elementer af 
arbejdsmiljøet (f.eks. ulykker, ergonomi, støj, un-
ges arbejde, vibrationer, indeklima, kulde og træk 
samt psykisk arbejdsmiljø), bør der i den endelige 

handlingsplan i APV’en indgå aktiviteter til for-
bedring af det kemiske arbejdsmiljø. Disse aktivi-
teter kan overføres direkte fra kemikaliestyringens 
handlingsplan

6.3.�	 den	tværgående	kemiske	APV
I forlængelse af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om arbejde med stoffer og materialer (nr. 292 af 
26. april 2001) anbefales det i situationer med eks-
ponering for flere forskellige kemiske stoffer at ud-
arbejde en tværgående kemisk APV. Denne bør 
beskrive, hvordan man kan blive udsat for forskel-
lige kemiske stoffer ikke bare fra den enkelte ar-
bejdsplads, men eksponering fra virksomhedens 
processer på forskellige arbejdspladser. 

Den kemiske APV etablerer således et helikopter-
perspektiv om de påvirkninger, som de enkelte 
medarbejdere oplever fra flere forskellige arbejds-
pladser.
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Der findes flere værktøjer til kemikaliestyring. Flere 
dækker de samme emner, men kombineres de hen-
sigtsmæssigt, vil de kunne dække de mest ressour-
cekrævende elementer i kemikaliestyring:

• Kortlægning
• Risikovurdering
• Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.

Nedenfor er udvalgte værktøjer beskrevet, men ud 
over disse værktøjer tilbyder rådgivere, teknologiske 
serviceinstitutter og brancheorganisationer kemika-
liestyringsværktøjer med forskellige fokusområder.

7.�.�	 Arbejdstilsynets	kortlægningsskema
Arbejdstilsynets kortlægningsskemaer kan anvendes 
i forbindelse med det første trin i kemikaliestyring: 
oprydningen nævnt i kap. 4.2. Kortlægningsske-
maet kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

7.�.�	 KeMIgUIden
KEMIguiden er et værktøj oprindeligt udviklet af 
Vejle Amt i samarbejde med COWI. KEMIguiden 
er siden 2003 blevet viderudviklet og administre-
ret af Key2Green på vegne af de regionale miljø-
netværk. KEMIGUIDEN kan findes på 
Key2Greens hjemmeside: http://www.key2green.
dk/under værktøjer.

I KEMIguiden kan virksomheder, der er medlem 
af et miljønetværk, gennemføre sin kortlægning og 
automatisk få synliggjort, hvordan indsatsen med 
kemikaliestyring bør gribes an. 

Virksomhedens kortlægning bliver automatisk 
sammenholdt med de mest relevante stoflister i 
lovgivningen. Denne sammenholdning er bag-
grunden for en farvekodning af virksomhedens ke-
mikaliesortiment, så virksomheden får et visuelt 
billede af, hvor den umiddelbart kan komme til at 
stå overfor trusler på kemikalieområdet.

I KEMIguiden er der ligeledes beskrevet en metode 
til risikovurdering af håndteringen af kemikalier.

KEMIguiden består af en åben del, som kan bru-
ges af alle virksomheder, hvori man kan slå sit ke-
mikalie op og se hvilke stoflister det er opstillet på. 

Den lukkede del er en database, som gemmer virk-
somhedens kemikalier og til sidst opstiller en sam-
let oversigt over kemikaliernes problem niveau 
som beskrevet ovenfor. Kun virksomheder, der er 
medlem af et miljønetværk, har adgang til den 
lukkede del af KEMIguiden. Adgang opnås ved 
henvendelse til dit lokale miljønetværk..

7.�.3	 UPh-metoden
UPH er en forkortelse af Uønskede, Problemati-
ske eller Hånterbart. Et kemisk stof eller kemisk 
produkt kan tildeles U, P eller H. Tildelingen 
foretages på baggrund af R-sætninger og mærk-
ning angivet for kemikaliet. Beregningen foretages 
på et grundlag udarbejdet af Instituttet for Pro-
duktudvikling (IPU) på Danmarks Universitet 
(DTU) og Dansk Toksikologi Center (DTC). 

7	 UdVAlgte	VÆrKtøjer	tIl	KeMIKAlIestyrIng
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Metoden er integreret med KEMIguiden og kan 
derfor anvendes som supplement til KEMIguidens 
farvekodning. 

7.�.4	 scoretool	
KEMIguiden er bygget sammen med værktøjet 
“Scoretool”, der er tilgængeligt fra Key2Green’s 
hjemmeside (www.key2green.dk) under menu-
punktet “Værktøjer” - her er der ligeledes adgang 
til KEMIguidens åbne del. 

Med scoretool kan der ud fra besvarelse af en ræk-
ke spørgsmål gennemføres en hurtig risikovurde-
ring af virksomhedens sortiment af kemikalier – 
og den kan sammenligne forskellige alternativer til 
uønskede kemikalier.
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I forbindelse med kemikaliestyring kommer man 
ofte ud for relativt indforståede begreber. Bilag 1 
er ment som en værktøjskasse du kan slå op i, når 
du har behov for mere information om udvalgte 
begreber. Bilaget indeholder også nyttige links til 
hjemmesider. 

Nyttige links til hjemmesider
På den offentlige del af KEMIguiden 
(http://www.key2green.dk/kemiguiden/) findes 
en del links til en række hjemmesider, der kan 
være nyttige, når du arbejder med kemikaliesty-
ring. Linksamlingen er opdelt på emner og 
Key2Green forestår opdatering af listen.

Ordliste
Nedenstående ordliste er hentet fra Internettet 
især www.mst.dk 

Se i øvrigt DMU’s Miljøordbog på: 
http://www2.dmu.dk/1_om_DMU/2_akt-proj/
Ordbog_test.asp

ABC-stoffer
Fra MST-vejledning om tilslutning af industrispil-
devand til kommunale spildvandsanlæg 

A-stoffer er uønskede i spildevand, fordi stofferne 
er svært nedbrydelige, meget giftige for vandleven-
de organismer og/eller kan medføre uhelbredelige 
skadevirkninger på mennesker. 

B-stoffer bør begrænses, fordi de er svært nedbry-
delige, og fordi de er giftige for organismer, som 
lever i vand. 
C-stoffer er normalt uproblematiske.

I.v.-stoffer er stoffer, som ikke kan vurderes på 
grund af manglende data. I.v.-stoffer kan derfor 
potentielt være A- eller B-stoffer. 

Additiver 
Tilsætningsstoffer. Fællesbetegnelse for forskellige 
tilsætningsmidler eller hjælpestoffer til at fremme 
visse egenskaber af et produkt. Findes f.eks. i tryk-
farver for at fremme tørringen, reducere afsmit-
ning eller få farven til at trykke mere skarpt. An-
vendes også i papirs bestrygningsmasse, i 
fotokemikalier, lime, lakker, plast, m.v.

Aerosol  
Luftbårne faste eller væskeformige partikler

Akut effekt
Giver svære symptomer, der udvikler sig hurtigt

Allergen 
Alt, der kan forårsage en allergisk reaktion. Allergi 
er en overreaktion fra kroppen

APB 
Arbejdspladsbrugsanvisning, udarbejdes bl.a. ud fra 
leverandørbrugsanvisningen, se www.at.dk ~ regler 
~ At-vejledninger ~ C.0.11 – Arbejdspladsbrugsan-
visning for stoffer og materialer – april 2003.

BIlAg	�:	KeMIKAlIestyrIngsBegreBer	-	lInKs	og	ordlIste
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APV 
Se arbejdspladsvurdering, www.at.dk ~ informati-
on ~ APV-tjeklister.

Aromater 
En gruppe af stoffer, som består af kulbrinter og 
som indeholder en såkaldt benzenring. Aromater 
er flygtige og svære at nedbryde i naturen, og visse 
aromater kan være kræftfremkaldende.

Artikler 
En genstand, der under fremstillingen har fået en 
bestemt form, overflade eller design, som har stør-
re betydning for dens endelige funktion end dens 
kemiske sammensætning har. Eksempler på artik-
ler er møbler, biler, tekstiler og elektronisk udstyr.

At-lister 
Se www.at.dk (~ regler ~ At-vejledninger ~ C.0.1 
– Grænseværdier for stoffer og materialer – okto-
ber 2002)
• kræftlisten
• opløsningsmiddellisten
• grænseværdilisten

Bioakkumulation
Det forhold at et stof opkoncentreres og derved 
findes i højere koncentration i dyr eller planter i 
forhold til det omgivende miljø og de omgivende 
fødeemner.

Biocider 
Biocider er stoffer, der er fremstillet for at slå le-
vende organismer ihjel. De findes for eksempel i 

visse konserveringsmidler, i desinfektionsmidler og 
bekæmpelsesmidler mod skadedyr. Biocider kan 
give problemer i biologiske rensningsanlæg, da de 
kan dræbe de bakterier, som renser spildevandet.

Biologisk aktive stoffer
Stoffer, der specifikt påvirker processerne i levende 
organismer.

Bionedbrydelig 
Stoffer og materialers evne til at nedbrydes i for-
skellige naturlige miljøer, f.eks. vand og jord. 

Biotilgængelighed
Det omfang et kemisk stof er blevet optaget i  
organismen efter indtagelse eller indånding af  
stoffet.

Bisfenol A 
Anses for at være hormonforstyrrende. Bruges til 
at fremstille plastikmaterialet polycarbonat, som 
igen bruges i en række produkter – herunder sut-
teflasker.
Bromerede flammehæmmere
En række bromforbindelser, der virker brandhæm-
mende. De mest almindelige i Danmark er tetra-
brombisphenol A, polybromerede diphenylethere 
samt hexabromcyclododecan.

BTEX 
En forkortelse for Benzen, Toluen, Ethylbenzen og 
Xylen.
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B-værdilisten
Miljøstyrelsens Vejledning om B-værdier nr. 
2/2002. B-værdi er en grænseværdi for den enkelte 
virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivel-
serne. B-værdier anvendes for at beskytte befolk-
ningen mod skadelige effekter/gener fra luftforure-
ning. B-værdilisten skal anvendes sammen med 
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2001 - Luftvej-
ledningen (Begrænsning af luftforurening fra virk-
somheder) B-værdilisten: http://www.mst.dk/ud-
giv/Publikationer/2002/87-7972-099-4/pdf/
87-7972-099-4.PDF.

Carcinogen
Kemisk stof, der er kræftfremkaldende.

CAS-nr. 
Entydig identifikation af kemisk stof, Chemical 
Abstract Service, www.cas.org.

Catsub 
Hjemmesiden for erfaringsudveksling om substi-
tutionsmuligheder www.catsub.dk

Chlorerede opløsningsmidler  
(chlorerede carbonhydrider)
Er en gruppe af opløsningsmidler, der består af 
grundstofferne carbon, hydrogen og chlor. Denne 
gruppe giver anledning til sundhedsskadende ef-
fekter og forsøges derfor substitueret i arbejdsmil-
jøet. Chlorerede opløsningsmidler virker desuden 
nedbrydende på ozonlaget i stratosfæren og har 
medført alvorlige grundvandsforureninger, fordi 
de er meget mobile.

CMR-stoffer
Forkortelse for stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende (carcinogene), skadelige for  
arveanlæg (mutagene) eller skadelige for forplant-
ningen (reproduktionstoksiske).

Creosot 
Tjærestof, som førhen har været meget udbredt i 
anvendelse til imprægnering af træ, f.eks. jernba-
nesveller og telefonpæle. Er kræftfremkaldende.

DEHP  
Di(2-ethylhexyl)phthalat - benyttes som blødgører 
i PVC-plast. 
 
Detergenter 
Kaldes også emulgatorer - eller på dansk sæber. 
Detergenter er overfladeaktive stoffer, der anven-
des til at fjerne fedt og snavs pga. deres evne til at 
nedsætte væskers, f.eks. vands, overfladespænding.

Diffus forurening
Forurening fra en lang række forskellige kilder, der 
ofte er vanskelige at bestemme i modsætning til 
forurening fra punktkilder, som f.eks. afkast.

Dioxiner 
Fællesbetegnelse for en række chlorholdige, cykli-
ske organiske stoffer. Nogle af stofferne er meget 
giftige og klassificeret som kræftfremkaldende.  
Stofferne nedbrydes meget langsomt i miljøet. 
Kan dannes ved visse industrielle produktioner og 
kan også opstå ved forbrænding eller ophedning af 
materialer, der indeholder chlor selv i små mæng-
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der. Kilder med emission af dioxiner er f.eks. tra-
fikudstødning, kul- og affaldsforbrænding, stål- 
produktion og små skibsmotorer.

ECHA 
European Chemical Agency.

ED50  
Effective Dose 50; den mængde, der kræves for at 
producere en specifik effekt i 50 % af en populati-
on i løbet af 24 timer.

Effektliste
Effektlisten danner udgangspunkt for Listen over 
uønskede stoffer. Effektlisten består af ca. 6400 
stoffer, som er udvalgt efter de af Miljøstyrelsen 
fastsatte kriterier. Stofferne er udtrukket fra Listen 
over farlige stoffer (2002), EU’s liste over stoffer 
med dokumentation for hormonforstyrrende ef-
fekter, som er prioriteret til yderligere test-ning, 
højtonnage stoffer som man i EU har mistanke 
om har PBT- og vPvB-egenskaber og Miljøstyrel-
sens Vejledende liste til selvklassificering af farlige 
stoffer. 

EINECS 
EU-listen over eksisterende kemikalier, European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Sub-
stances.

ELINCS 
EU-listen over nye kemikalier, der er omfattet af 
en anmeldeordning, European List of Notified 
Chemical Substances.

EMAS 
Forkortelse af Environmental Management and 
Audit Scheme. Er en frivillig EU-forordning for 
virksomheder, der har indført miljøledelse på højt 
niveau. Formålet er at fremme løbende miljøfor-
bedringer i industrien. EMAS skal stimulere virk-
somhederne til at udforme en miljøpolitik og  
forpligte sig til at leve op til den. For at deltage i 
EMAS skal virksomheden indføre miljøledelse. 
Virksomhedens miljøledelse og miljøforhold be-
skrives i en miljøredegørelse, som vurderes af en 
uafhængig ekspert. Deltagende virksomheder for-
pligter sig til stadige miljøforbedringer.   
EMAS stiller ikke specifikke miljøkrav, ud over at 
virksomheden skal overholde loven. En væsentlig 
forskel til miljøledelsesstandarden ISO 14001 er 
EMAS krav om offentliggørelse af en miljørede-
gørelse.

Epoxy 
Hærdeplastkomponent, der er kendt for sine aller-
gifremkaldende egenskaber og kan medføre kræft.

Estre  
Produkter, som kan dannes af reaktion mellem sy-
rer og alkoholer. Estre findes vidt udbredt i natu-
ren i fedtstoffer, aromastoffer m.m. De forskellige 
estre anvendes til mange formål, bl.a. som opløs-
ningsmiddel.

Faremærke
Et symbol, der skal være synligt på produktet, og 
som angiver produktets farer. Der findes forskelli-
ge symboler, og de skal være udfærdiget nøjagtigt 
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som vist i bilag 3 i klassificeringsbekendtgørelsen. 
Faresymbolerne skal være med sort tryk på orange-
gul baggrund (orangegul = Pantone 165C eller 
Dansk Standard 735 nr. 20).

Flygtige organiske opløsningsmidler (VOC)
Fællesbetegnelse for flere grupper af organiske, 
tyndtflydende, letfordampelige væsker, bl.a. kul-
brinter, alkoholer, ethere, estere m.fl., der kan an-
vendes som opløsnings- og fortyndingsmiddel i 
visse farver, lakker og lime samt afvaskere. Dampe-
ne fra organiske opløsningsmidler er generelt 
brandfarlige, sundhedsskadelige og skadelige for 
miljøet.

Forbrugerprodukter
Omfatter alle de produkter, vi anvender i den  
daglige husholdning og i fritiden.

Forsigtighedsprincippet
Et princip om at sikre høj beskyttelse af menne-
sker og natur og gribe ind når der er mistanke om, 
at noget udgør en risiko for miljøet eller menne-
skets sundhed, selvom det videnskabelige grundlag 
er utilstrækkeligt.

GMP 
God fremstillingspraksis (Good Manufacturing 
Practice).

GHS
Globally Harmonised System and Classification 
and Labelling of Chemicals. Et globalt initiative 
under FN om at indføre fælles klassificering og 
mærkning af kemiske stoffer og præparater i alle 
FN-lande. EU forventes at vedtage en forordning, 
der implementerer GHS tidligst i efteråret 2008. 
Herefter vil der være en overgangsperiode, hvor 
det gamle og det nye system kan bruges samtidigt. 

GV 
Grænseværdi for et stof er den højeste gennem-
snitskoncentration i løbet af en hel arbejdsdag på 8 
timer. Grænseværdier angives i ppm eller mg/m3.

HELCOM 
Helsinki Commission, der er et samarbejde bestå-
ende af Danmark, Estland, EU-kommissionen, 
Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rus-
land og Sverige, og som arbejder med beskyttelse 
af havmiljøet i det Baltiske Hav. http://www.hel-
com.fi/helcom.htm

Hjælpestoffer
Kemiske stoffer og produkter, der anvendes i for-
bindelse med en given produktion.

Hormonforstyrrende 
Hormonforstyrrende stoffer eller endokrint for-
styrrende kemikalier (EDC). Griber ind i hormon-
systemets normale funktion hos både dyr og men-
nesker. De kan sidenhen sætte en lang række 
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skadelige effekter i gang, på blandt andet repro-
duktionen, udviklingsmæssige og adfærdsmæssige 
problemer.

IPPC 
Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forure-
ning gældende større virksomheder omfattet af EU 
direktiv 96/61/ af 24. september 1996. Implemen-
teret i dansk lov i bekendtgørelse om godkendelse 
af listevirksomheder nr. 943 af 16. september 
2004.

ISO standard 
Standard, som er vedtaget af International Standar-
dization Organisation. Omfatter fastsættelse af 
mål, vægt, egenskaber, afprøvninger, fremgangsmå-
der, m.v. for produkter, processer, metoder, m.v.

ISO 14001
I 1996 har “the International Standardization Or-
ganization” (ISO) udarbejdet en række miljøledel-
sesstandarder. ISO 14001 kan opnås af alle typer 
af virksomheder. Det er producenten selv, der be-
stemmer, hvilke miljøkrav virksomheden skal leve 
op til, men man forpligter sig til løbende at for-
bedre sig miljømæssigt og at dokumentere sine 
forbedringer. Forholdene skal vurderes af en uaf-
hængig ekspert. Ved ISO 14001 er der ikke krav 
om, at der skal udarbejdes en miljøredegørelse, 
som der stilles krav om i EMAS.

Kemikalier 
En samlingsbetegnelse for kemiske stoffer og blan-
dinger af disse (kemiske produkter).

Kemisk APV
Når der bruges farlige stoffer og materialer, skal 
den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV) 
udbygges med en særlig vurdering af arbejdet med 
stofferne og materialerne. Vurderingen skal inde-
holde en liste over alle farlige stoffer og materialer, 
der bruges på arbejdspladsen, men med henvis-
ning til relevante leverandørbrugsanvisninger.

Kemisk produkt
En blanding eller opløsning, der er sammensat af 
to eller flere stoffer. Et kemisk produkt kan være 
fast, flydende eller gasformigt. Kaldes også et præ-
parat.

Kemisk stof
Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller 
industrielt fremstillet.

Kemiske materialer
Sammensætning af to eller flere kemiske stoffer. 
Begrebet anvendes i arbejdsmiljølovgivningen og 
svarer stort set til begrebet kemiske produkter.

Klassificering
Producenten eller importøren skal have kendskab 
til og kunne vurdere stoffernes og produkternes 
farlighed, samt kunne klassificere stofferne og pro-
dukterne i fareklasser.
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De stoffer, som myndighederne allerede har klassi-
ficeret som farlige, kan findes i listen over farlige 
stoffer. Hvis et stof ikke står på listen over farlige 
stoffer, skal producenten eller importøren selv vur-
dere, om det skal klassificeres som farligt (selvklas-
sificering). Miljøstyrelsen har udgivet fire vejled-
ninger om klassificering. se www.mst.dk. er både 
opløsninger og faste, flydende eller luftformige 
blandinger af to eller flere kemiske stoffer. Kemi-
ske produkter er tilsigtede blandinger af kemiske 
stoffer.

Klorerede opløsningsmidler
Organiske opløsningsmidler med klor, f.eks. tri-
klorethylen og tetraklorethan.

KRN-stoffer
Forkortelse for Kræftfremkaldende, Nerveskaden-
de og Reproduktionstoksiske stoffer, se  
www.ami.dk.

LC50 
Er den koncentration af et stof, der dræber 50 % 
af populationen i løbet af 24 timer, Lethal Con-
centration 50.

LD50 
Er den dosis af et stof, der dræber 50 % af popula-
tionen i løbet af 24 timer, Lethal Dose 50.

Leverandørbrugsanvisning  
eller sikkerhedsdatablad
Kemiske stoffer og -produkter til erhvervsmæssig 
anvendelse skal følges af et sikkerhedsdatablad. Le-
verandøren af et kemikalie, skal sørge for at sikker-
hedsdatabladet leveres til brugeren af kemikaliet. 
Et sikkerhedsdatablad for et kemisk stof eller -pro-
dukt skal være dateret og indeholde overskrifter og 
oplysninger om følgende: 

1.  Identifikation af stoffet/materialet og af frem-
stiller, leverandør eller importør, herunder op-
lysning om handelsnavn samt et eventuelt pro-
duktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af 
Arbejdstilsynet

2.  Fareidentifikation, 
3.  Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, 

herunder de stoffer og materialer, der er klassifi-
ceringspligtige efter Miljømini-steriets regler 
om klassificering

4.  Førstehjælpsforanstaltninger, 
5.  Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om 

forholdsregler ved brand, 
6.  Forholdsregler over for udslip ved uheld, herun-

der oplysninger om forholdsregler ved spild, 
7.  Håndtering og opbevaring, herunder oplysnin-

ger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring, 
8.  Eksponeringskontrol/personlige værnemidler, 

herunder oplysninger om forholdsregler ved ud-
sættelse for stoffet eller materialet, og om brug 
af personlige værnemidler,

9.  Fysisk-kemiske egenskaber, 
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10.  Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger 
om egenskaber ved opvarmning og brand, 

11.  Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige 
egenskaber), her-under oplysninger om evt. 
symptomer ved indtagelse eller optagelse i  
organismen, 

12.  Miljøoplysninger, 
13.  Bortskaffelse, herunder oplysninger om for-

holdsregler ved bortskaffelse,
14.  Transportoplysninger, 
15.  Oplysning om regulering, herunder oplysnin-

ger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav 
om særlig uddannelse, særlige krav til alder m.v.

16.  Andre oplysninger, herunder anvendelses- 
områder. 

Sikkerhedsdatabladet indeholder således, udover 
den fare- og sikkerhedsmærkning, der allerede kan 
aflæses af produktets etiket, bl.a. vigtige oplysnin-
ger om opbevaring, brug af værnemidler og bort-
skaffelse af produktet.  

www.at.dk ~ regler ~ At-vejledninger ~ C.0.12 - Le-
verandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og tek-
nisk datablad for stoffer og materialer – maj 2003

Livscyklusvurdering (LCA)
Begrebet anvendes om vurdering af et givet pro-
dukt, hvor såvel produktion af råvare, selve pro-
duktionen af produktet, distribution, brug og 
bortskaffelse er vurderet. I Danmark er den mest 
kendte og udbredte LCA metode UMIP (Udvik-
ling af Miljøvenlige Industri Produkter).

Loftsværdi 
Visse stoffer har en så hurtig akut virkning, at man 
har indført en særlig grænseværdi, der ikke må 
overskrides. I At’s grænseværdiliste er stoffer med 
loftsværdi mærket med L

LOFS 
Listen over farlige stoffer, se klassificering.

LOUS
Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en 
vejledning til producenter, produktudviklere, ind-
købere og andre aktører om kemikalier, hvor bru-
gen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. 
Listen indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Mil-
jøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. 
LOUS: http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer 
under publikationsdatabasen vælges serien “Orien-
tering fra Miljøstyrelsen” eller under “kemikalier” 
og her stoflister

Log 
Er fordelingskoefficienten for oktanol og vand. 
Angiver stoffets evne til at opløse sig i fedtholdigt 
materiale og dermed bioakkumulering. 
> 3:  risiko for optagelse i fedtvæv
1 – 3: ophobes i moderat grad i fedtvæv

MAL-kode (Kodenumre)
MAL= Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov. 
To tal adskilt af en bindestreg. Tallet før stregen si-
ger noget om produktets flygtighed og angiver de 
nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Tallet ef-
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ter bindestregen udtrykker farligheden ved direkte 
kontakt med produktet.

Massestrømsanalyser
En analyse, der beskriver mængder, forekomst og 
anvendelse af et kemisk stof. Ofte knyttet til livs-
cyklusvurdering, hvor massestrømmene fra vugge 
til grav beskrives, det vil sige fra udvinding/syntese 
af stoffer over anvendelsen af stoffet og til bort-
skaffelse eventuelt genanvendelse af stoffet.

MEKA  
Forenklet system til livscyklusvurdering.  
MEKA står for:
M: materialer
E:  energi
K:  kemikalier
A:  andet, herunder affald
Udviklet af Teknologisk Institut og Institut for 
Produktudvikling for Miljøstyrelsen, se f.eks. 
www.mst.dk  ~ Publikatio-ner ~ Miljøprojekt nr. 
865, 2003.

Miljøbelastende stoffer
Naturligt forekommende eller menneskeskabte 
stoffer, der på grund af koncentration samt miljø-
effekter betegnes som belastende for miljøet.

Miljøfremmede stoffer
Miljøfremmede stoffer er stoffer, som ikke findes i 
naturen under normale forhold. Strengt taget er 
miljøfremmede stoffer ikke nødvendigvis miljø- 
eller sundhedsfarlige. I miljødebatten anvendes be-

grebet miljøfremmede stoffer dog ofte som syno-
nym for miljøskadelige stoffer.

Miljøledelsessystemer 
Se EMAS og ISO 14001.

MSDS 
Forkortelse for Material Data Safety Sheet, se Le-
verandørbrugsanvisning.

MST-lister 
Se www.mst.dk ~ kemikalier ~ kemikalier ~ stofli-
ster på kemikalieområdet:
• Listen over farlige stoffer
• Vejledende liste til selvklassificering af farlige 

stoffer
• Listen over uønskede stoffer
• Effektlisten
• SPIN – liste over stoffer i produkter i Norden
• Nclass – data over stoffer diskuteret i EU’s ar-

bejdsgruppe vedr. miljøfareklassificering.

MTBE 
Methyltertiærbutylether. Tilsætningsstof til bezin, 
der øger benzinens oktantal. Blev indført som er-
statning for bly i benzin.

Mutagene stoffer
Stoffer, der fremkalder ændringer i arveanlæg.

Neurotoksiske stoffer
Stoffer, som er giftige for nervesystemet.
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Nonylphenoler
Organisk stof, der dannes ved nedbrydning af no-
nylphenolethoxylater. Er persistent, giftigt for 
vandmiljøet og mistænkt for at være hormonfor-
styrrende.

Omdannelsesprodukter
Betegnelse for det stof, der dannes, når et kemisk 
stof ved en given kemisk reaktion (forbrænding, 
nedbrydning med videre) omdannes til andre ke-
miske stoffer.

Opløsningsmidler
Stoffer, der har den egenskab, at de kan opløse 
mange andre stoffer, f.eks. vand, ethanol, mine-
ralsk terpentin mv. Ved sammenligning af opløs-
ningsmidler skal man især notere sig forskelle i gif-
tighed og lugt, damptryk, densitet (vægtfylde).

Organisk 
Betyder oprindeligt stoffer, der stammer fra leven-
de organismer, men dækker også nedbrydnings-
produkter fra forhistoriske planter og dyr, dvs. kul, 
olie og naturgas, som er råmaterialer for den orga-
nisk kemiske industri. Fælles for alle organiske 
stoffer er, at de indeholder grundstoffet kul.

Organiske klorforbindelser
Organiske forbindelser, det vil sige kulstofforbin-
delser, der indeholder klor, f.eks. trichlorethylen, 
dichlormetan mv.

Organiske opløsningsmidler
Kulstofholdige opløsningsmidler, f.eks. ethanol, 
terpentin mv.

Organotinforbindelser
Kulstofforbindelser, der indeholder tin. Tributyltin 
har været anvendt som antibegroningsmiddel på 
skibe. 

OSPAR 
OSPAR-havkonventionen er undertegnet af alle 
lande i EU samt Island, Norge og Schweiz og har 
til formål at udarbejde aftaler, der kan beskytte 
hele det Nordøstatlantiske område inklusive Kat-
tegat mod alle former for forurening. 

OSPAR-COM 
Oslo and Paris Commissions er et regeringssamar-
bejde mellem Belgien, Danmark, EU-kommissio-
nen, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Irland, 
Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Stor-
britannien, Luxembourg og Schweiz.

OSPAR blev etableret i 1998 og erstatter Oslo- og 
Pariskommissionerne. http://www.ospar.org/

PAH 
Polyaromatiske hydrocarboner. Kulbrinter hvor 
flere benzenringe indgår i den kemiske struktur.  
Er persistente, bioakkumulerende og kræftfrem-
kaldende.
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PBT-stoffer 
Persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer.

PCB 
Polyklorerede biphenyler, reproduktionsskadende 
stof.

Persistente stoffer
Betegnelse, der anvendes for stoffer, der i naturen 
enten er tungtnedbrydelige eller ikke-nedbrydeli-
ge. De værste eksempler er DDT, PCB, dioxiner 
eller furaner.

Phenoler 
En hydroxygruppe knyttet til en benzenring. Fin-
des ofte i tjære, der er udvundet som et biprodukt 
ved gasfremstilling, hvor stenkul opvarmes. Sten-
kulstjære er en brun/sort tyktflydende væske med 
indhold af mange “ubehagelige” stoffer, blandt an-
det PAH, phenoler og BTEX. Tjæren var tidligere 
udgangsstof for flere industri-produkter og blev 
også anvendt som klæbemiddel i asfalt. Sten-
kulstjære anvendes ikke længere i Danmark.
Phthalater 
Phthalater er et menneskeskabt stof, som nu findes 
spredt i miljøet. Nogle phthalater anvendes som 
plastblødgørere. DEHP er et meget benyttet plast-
blødgøringsmiddel i PVC.

POP 
Forkortelse for Persistent Organic Pollutants. Be-
tegnelse for en række organiske forureningsstoffer 
der er svært nedbrydelige.

Dette er kemikalier, som er yderst giftige, tungt-
nedbrydelige, bioakkumulerende og bestandige. 
12 POP’er er i øjeblikket identificeret af FN og er 
under udfasning globalt.

PPB 
Koncentrationsangivelse, µg/kg, µg/l vand

PPM 
Koncentrationsangivelse, mg/kg, mg/l vand

Produktregistret
Et fællesregister for Miljøstyrelsen og Arbejdstilsy-
net, der hovedsageligt indeholder oplysninger om 
farlige kemiske stoffer og produkter, der anvendes 
erhvervsmæssigt.

Præparater
Kemisk produkt. Ordet præparat indgår i EU-di-
rektiverne.

PVC 
Polyvinylchlorid, plastmateriale der indeholder  
chlor.

QSAR-analyse
Kvantitativ Struktur Aktivitet Relation for kemi-
ske stoffer, det vil sige, analysen beskriver sam-
menhængen mellem kemisk struktur og biologisk 
aktivitet. Ligger til grund for den vejledende liste 
til selvklassificering af farlige stoffer.
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REACH 
EU’s nye kemikalielovgivning, REACH, der er 
forkortelsen for: 
R =registrering
Producenter eller importører skal sørge for regi-
strering af kemiske stoffer der fremstilles eller im-
portere i mængder større end 1 tons pr år.
E =evaluering/vurdering
Myndighederne skal vurdere forslag til nye forsøg 
for registreringspligtige stoffer, og vurdere om der er 
behov for mere viden om udvalgte kemiske stoffer.
A =autorisation eller godkendelse af nærmere defi-
nerede særligt problematiske stoffer. Myndighe-
derne skal give en tilladelse, før virksomhederne 
må bruge de særligt pro-blematiske stoffer, og 
virksomhederne skal bevise, at det er sikkert at 
bruge stofferne. Se endvidere www.mst.dk.
CH = Chemicals, grundlæggende er alle kemiske 
stoffer omfattet af REACH

Reproduktionsskadende 
Betegnelsen anvendes om kemiske stoffer og andre 
miljø-faktorer, der kan skade den menneskelige 
forplantning på følgende tre måder: 1. Sterilitet,  
2. Genetiske skader, følgerne kan blive aborter, 
misdannelser eller medfødte misdannelser hos fo-
stret. 3. Fosterskader kan opstå, hvis den gravide 
udsættes for et skadeligt stof. Følgerne kan blive 
aborter, misdannelser, vækstforstyrrelser eller men-
tal tilbageståenhed.

Restprodukter
En samlingsbetegnelse for de rester, der opstår ef-
ter forbrænding, affaldsbehandling eller spilde-
vandsrensning (slagger, flyveaske, røggasrensnings-
produkter, slam med videre).

Risikovurdering
Systematisk beskrivelse og bedømmelse af de muli-
ge sundheds- og miljømæssige konsekvenser forår-
saget af en given miljøfaktor.

R-sætninger
Risikosætninger, angiver hvilken risiko et kemika-
lie udgør, se Miljøstyrelsens bekendtgørelse om 
klassificering, mærkning og emballering af kemi-
ske stoffer og produkter (bek. nr. 923 af 28. no-
vember 2005)

Råvarer 
Kemiske stoffer eller stofblandinger (faste, flyden-
de med videre), der indgår som nødvendige ele-
menter eller “byggesten” i produktionen af et givet 
produkt.

Selvklassificering
Klassificering foretaget af producenter eller leve-
randører i henhold til EU’s kriterier for klassifice-
ring og mærkning af kemiske stoffer og produkter.

SDS 
Se Leverandørbrugsanvisning, Safety Data Sheet
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Sporstoffer 
Anvendes om visse stoffer, for eksempel jern, jod 
og mangan, der i små mængder er nødvendige for 
det naturlige forløb af en organismes fysiologiske 
processer.

SPT
Brancheforening for Sæbe, Parfume og Teknisk-
kemiske produkter

S-sætninger 
Sikkerhedssætninger. Angiver hvilke forholdsreg-
ler, man skal foretage ved brug af et kemikalie - se 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, 
mærkning og emballering af kemiske stoffer og 
produkter (bek. nr. 923 af 28. november 2005).

Substituere
Erstatte. Bruges ofte i den sammenhæng, at farlige 
kemiske stoffer skal erstattes med mindre farlige.

Sundhedsfarlige stoffer
Ved sundhedsfarlige stoffer forstås kemiske stoffer, 
som er skadelige for sundheden.

Syntetiske stoffer
Betegnelse for stoffer, der er fremstillet af den ke-
miske industri i modsætning til naturlige stoffer af 
mineralsk, vegetabilsk eller animalsk oprindelse.

Tensider
Se også detergenter. Tensider er stoffer, som mind-
sker overfladespændingen hos væsker, kaldes heraf 
også overfladeaktive stoffer. Tilsætning af tensider 
gør det muligt at blande olie og andre vandskyen-
de stoffer i vand, idet der dannes emulsioner. Den-
ne egenskab gør, at tensider bl.a. anvendes i fugte-
vandstilsætninger, vaskemidler og rengøringsmid- 
ler. Kationiske tensider er meget miljøbelastende, 
svært nedbrydelige og giftige over for vandlevende 
organismer.

Tilsætningsstoffer
Kemiske stoffer, der er tilsat bevidst for at ændre 
eller forbedre et kemisk stofs eller produkts egen-
skaber.

Toksicitet 
Kemiske stoffers skadelige virkninger på levende 
organismer.

Toksikologi
Læren om gifte og deres skadelige virkninger på le-
vende organismer, her især sundhedsfare.
UN-ECE 
United Nations Economic Commission for Europe:
UN-ECE blev etableret I 1947 og er en af de 5 re-
gionale kommissioner i FN.

Det primære formål er at tilskynde til økonomisk 
samarbejde mellem medlemslandene. Fokusområ-
derne er bl.a. økonomiske analyser, miljø, industri 
og transport. http://www.unece.org/
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UNECE-protokol - PRTR
Et PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 
er et forureningsregister, der primært indeholder 
oplysninger om emissioner fra navngivne enkelt-
virksomheder. PRTR har til formål at give offent-
ligheden adgang til internetoplysninger om blandt 
andet emissioner.

UPH-stoffer
Uønskede, problematiske håndterbare, fra priori-
tering af kemikalieforbrug på industrivirksomhe-
der, projekt mellem bl.a. DTI og IPU. Metoden er 
indbygget i KEMIguiden.

Urenheder
Kemiske stoffer, der som følge af fremstillingspro-
cessen for et givet stof kan forefindes i dette – ofte 
i små mængder.

VOC 
Volatile Organic Compounds, se flygtige organiske 
opløsningsmidler. Visse brancher f.eks. farvelak, 
medicinalindustri er omfattet af EU-direktiv om 
reduktion af  VOC. I dansk lov implementeret i 
VOC-bekendtgørelsen.

vPvB  
Meget tungtnedbrydelige og meget bioakkumule-
rende (very Persistent and very Bioaccumulativ): 
Disse er blandt de værste kemikalier. De forbliver 
giftige i usædvanlig lang tid, og de akkumuleres i 
dyr og mennesker.

Økotoksikologi
Kemiske stoffers skadelige virkninger på dyr og 
planter.

921-listen
Denne liste er bilag 2 til Miljøstyrelsens bekendt-
gørelse nr. 921 fra 1996 om kvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af visse farlige stof-
fer til vandløb, søer eller havet. Listen repræsente- 
rer således stoffer, der må forventes at blive stillet 
særlige krav til, bl.a. i forbindelse med ansøgninger 
om spildevandstilladelser og miljøgodkendelser.
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Skema til rundering i forbindelse med oprydning i 
virksomhedens sortiment af kemikalier.

Alternativt kan du anvende Arbejdstilsynets kort-
lægningsskema, som findes på:
http://www.at.dk/graphics/at/pdf/Informati-
onsmaterialer/Stoffer-og-materialer/Fa-styr-pa-
stoffer/Fa-styr-pa-folder.pdf

BIlAg	�:	sKeMA	tIl	oPrydnIng	Af	VIrKsoMhedens	KeMIKAlIer

handelsnavn reel	anvendelse findes	der	et	sds? skal	der	indhentes	
nye	oplysninger	fra	

leverandøren?

Bemærkning

skema	til	oprydning	af	virksomhedens	kemikalier
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navn	på	det	uønske-
de	stof/produkt

den	totale	score	fra	
rangordningen/	

risikovurderingen

Aktivitet Investering	
i	kr.

Ansvarlig dato	for	
gennemfø-

relse

skema	til	oprydning	af	virksomhedens	kemikalier
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Ved første henvendelse til leverandøren anmodes 
om præcise oplysninger om kemikaliets sammen-
sætning.

Brevene til leverandøren findes i en dansk og en 
engelsk udgave. 

De første 2 breve er første leverandørhenvendelse 
og de efterfølgende 2 breve er næste leverandør-
henvendelse.

I forbindelse med vores kemikaliestyring og udar-
bejdelse af arbejdspladsvurderinger vil vi sætte pris 
på om I for nedenstående kemiske stoffer og -pro-
dukter:
xxxxxxx
yyyyyyy
zzzzzzzz

fremsender følgende information:

• Den kemiske sammensætning med angivelse af:
-   Navn og CAS-nummer for de enkelte indholds-

stoffer
-   Indholdsprocenter, der tilsammen kan summe-

res til 100%, for de indgående stoffer
• Opdateret sikkerhedsdatablad
•  PR-nummer fra den eventuelle registrering i 

Produktregistret.

Ovenstående information vil naturligvis blive be-
handlet fortroligt, således at produktspecifikke op-
lysninger ikke bliver videregivet til tredje part.

Vi vil desuden bede jer bekræfte at alle de stoffer I 
leverer til os (individuelt eller som en del af et pro-
dukt) vil blive registreret under REACH enten af 
jer selv eller af jeres leverandører. Vi ser frem til at 
høre fra jer. Skulle der være behov for yderligere 
information, er I naturligvis velkomne til at kon-
takte os.

Venlig hilsen

……………
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Dear Sirs

In connection with our chemical management and 
our work of complying with the rules and regulati-
ons of the Danish legislation, we would for the 
following chemical substances and preparations:
xxxxxx
yyyyyyy
zzzzzzzz

appreciate it, if you would provide us with the  
following information:

•  The chemical composition with specification of
-    unambiguous chemical name and CAS number  

of each component
-    concentration of each component in weight-% 

adding up to 100% 
•  Updated safety data sheet (SDS)
•   If the product has to be registered in the Danish 

Product Register, the registration no. is required.

The information will be treated confidentially, and 
information that can be traced back to a product, 
will not be divulged to any third party. 

According to REACH, the EU chemicals legislati-
on, we also like to ask you to confirm that each of 
the substances that you supply to us (individually 
or as part of a preparation), are going to be registe-
red by yourself or another company further up the 
supply chain. 

We look forward to hearing from you. If you need 
more information, please do no hesitate to contact 
us.

Yours faithfully

……………
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Tak for jeres brev af ……. .
Det ville være en stor hjælp for vores arbejde med 
kemikaliestyring, hvis I vil informe-re os om føl-
gende produkter:
xxxxx
yyyyy
zzzzzz

indeholder stoffer optaget på en eller flere af føl-
gende stoflister:

• Listen over uønskede stoffer (LOUS 2004)
• Effektlisten
• Listen over farlige stoffer (LOFS)
•  Den vejledende liste til selvklassificering af farlige 

stoffer.

Vi ser frem til at høre fra jer. Skulle I have behov 
for yderligere information, er I naturligvis velkom-
ne til at kontakte os.

Venlig hilsen

……………

Dear Sirs
Thank you for letter dated ……
It would be of great help for our work of comply-
ing with the Danish rules and regulation concer-
ning chemical management of the following pro-
ducts that we purchase from your company:
xxxxx
yyyy
zzzz

if you would inform us whether these products 
contain substances included in one or some of the 
following lists from the Danish Environmental 
Agency (www.mst.dk):

•  List of undesirable substances 2004 (http://www.
mst.dk/udgiv/publikationer/2004/87 )

•  The effect list (in Danish: Effektlisten, (http://
www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2004/87-
7614-309-0/html/default.htm)

•  List of dangerous substances (the Danish version 
of the EU list can be found on: http://www.mst.
dk/kemi/02010100.htm)

•  The Danish draft advisory list for self-classificati-
on of dangerous substances (http://www.mst.dk/
kemi/02040300.htm)

We look forward to hearing from you. If you need 
more information, please do not hesitate to con-
tact us.

Yours faithfully

……………
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Den danske kemikalielovgivning er omfattende. I 
det følgende er udvalgte dele med stor betydning 
for en virksomheds kemikaliestyring listet. Der ud 
over findes en række EU-direktiver, der har fokus 
på beskyttelse af medarbejdere i arbejdsmiljøet og 
som derfor beskæftiger sig med risikovurdering og 
substitution af kemiske stoffer.

Nedenståeende liste er i princippet forældet 
dagen efter, at den er udarbejdet (marts 2006 
– revideret april 2008) men den kan anvendes 
som en rettesnor for, hvilke typer af kemika-
lielovgivning der er relevant for mange danske 
virksomheder. Udover nedenstående regler 
findes en meget lang række af særregler for 
specifikke stoffer og materialer, samt regler 
for specifikke funktioner og aktiviteter. Det er 
derfor vigtigt løbende at holde sig ajour med 
gældende love og regler. Til dette kan hentes 
god hjælp på henholdsvis Miljøstyrelsens hjem-
meside www.mst.dk og Arbejdstilsynetshjem-
meside www.at.dk

1.  Miljøministeriet, Europaparlamentets og Rå-
dets Forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse samt begrænsninger for kemika-
lier (REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 
1999/45/EF om ophævelse af Rådets forord-
ning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets di-
rektiv 76/769/EØF og Kommissionens direk-
tiv 91/155/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

2.  Miljøministeriet, lovbekendtgørelse nr. 1755 
af 22. december 2006 om kemiske stoffer og 
produkter.

3.  Miljøministeriet, lov nr. 1757 af 22. decem-
ber 2006 om miljøbeskyttelse, med senere 
ændringer.

4.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 329 af 
16. maj 2002 om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stof-
fer og produkter.

5.  Miljøministeriets vejledning fra Miljøstyrelsen 
nr. 9580 af 20 oktober 2004 om klassificering 
m.v. af kemiske stoffer og produkter.

6.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 923 af 
28. november 2005 om listen over farlige 
stoffer.
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  7.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 1666 af 
14. december 2006  om kontrol med risiko 
for større uheld med farlige stoffer.

  8.  Miljøiministeriet, bekendtgørelse nr. 1042 af 
17. december 1997 om begrænsning af salg 
og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer 
og produkter til specielt angivne formål.

  9.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 729 af 
14. juni 2007 om indretning, etablering og 
drift af olietanke og pipelines (Olietankbe-
kendtgørelsen).

10.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 928 af 
19. november 2002 om anmeldelse af nye ke-
miske stoffer.

11.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr.1669 af 
14. december 2006 om kvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af visse farlige 
stoffer til vandløb, søer eller havet.

12.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 350 af 
29. maj 2002 om begrænsning af emissionen 
af flygtige organiske forbindelser fra anvendel-
se af organiske forbindelser i visse aktiviteter 
og anlæg (VOC-bekendtgørelsen).

13.  Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 284 af 3. 
april 2006 om henlæggelse til Miljøstyrelsen 
om opgaver og beføjelser vedrørende vaske- 
og rengøringsmidler.

14.  Miljøministeriet, Orientering fra Miljøstyrel-
sen nr. 8, 2004, Listen over uønskede stoffer. 
En signalliste over kemikalier, der bruges i 
større mængder i DK hvor brugen på længere 
sigt bør reduceres eller stoppes. Ændret juni 
2005.

15.  Miljøministeriet, Orientering fra Miljøstyrel-
sen nr. 7, 2004, Effektlisten. En signalliste 
over kemikalier med sundheds og miljøeffek-
ter, der danner udgangspunkt for listen over 
uønskede stoffer.

16.  Miljøministeriet, Miljøstyrelsens miljøprojekt 
nr 635, 2001, Rapport om vejledende liste til 
selvklassificering.

17.  Miljøministeriet, vejledning fra Miljøstyrelsen 
Nr. 2, 2001 - luftvejledningen (Begrænsning 
af luftforurening fra virksomheder).

18.  Miljøministeriet, vejledning fra Miljøstyrelsen 
Nr. 2, 2002 - B-værdivejledningen (oversigt 
over B-værdier).
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19.  Miljøministeriet, vejledning fra Miljøstyrelsen 
nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassifice-
ring m.v. af kemiske stoffer og produkter.

20.  Miljøministeriet, vejledning fra Miljøstyrelsen 
nr. 9603 af 1. juni 2006 om metoder til fast-
sættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer 
i jord, luft og drikkevand med henblik på at 
beskytte sundheden.

21.  Beskæftigelsesministeriet, lov nr. 681 af 23. 
december 1975 om arbejdsmiljø (med senere 
ændringer).

22.  Beskæftigelsesministeriet, lovbekendtgørelse 
nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejds-
miljø (som ændret ved lov nr. 300 af 19. april 
2006 og lov nr. 175 af 27. februar 2007)

23.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004  om ar-
bejdets udførelse.

24.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om ar-
bejde med stoffer og materialer.

25.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 
om foranstaltninger til forebyggelse af kræftri-
sikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

26.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006 om 
kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for stør-
re uheld med farlige stoffer.

27.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 466 af 14. september 1981 
om registret for stoffer og materialer.

28.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særli-
ge pligter for fremstillere, leverandører og im-
portører m.v. af stoffer og materialer, efter lov 
om arbejdsmiljø.

29.  Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fast-
sættelse af kodenumre.

30.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
C.1.3. arbejde med stoffer og materialer, fe-
bruar 2003.

31.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
C.0.1. grænseværdier for stoffer og materialer, 
august 2005 (rettelsesblad marts 2008).

32.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
GL.4.1. vejledning om udarbejdelse og revisi-
on af arbejdspladsvurdering, december 2007.
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33.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
C.0.12. leverandørbrugsanvisning (sikker-
hedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer 
og materialer, maj 2003.

34.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
C.0.11. arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer 
og materialer, november 2005.

35.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
C.0.13. anmeldelse af stoffer og materialer, 
maj 2004.

36.  Beskæftigelsesministeriet, At-vejledning 
C.0.6. arbejde med brandfarlige væsker, 
august 2005. 

Andre centrale dokumenter med perspektiver for 
den fremtidige kemikalielovgivning:

-  Den danske regerings strategi for bæredygtig ud-
vikling: Fælles fremtid - udvikling i balance, 
2002, http://mst.dk/udgiv/Publikationer 
/2002/87-7972-210-5/html/default.htm

-  HELCOM: HELSINKI Konventionen, januar 
2000, http://www.helcom.fi/helcom/ 
convention.html
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Siden 2001 hvor EU-Kommissionen udsendte 
hvidbog om strategi for en ny kemikaliepolitik  
(“Strategy for a future Chemicals Policy”) er der 
blevet arbejdet på at få en ny kemikalielovgivning  
i EU. I december 2006 blev den nye kemikalielov-
givning REACH vedtaget, og bestemmelserne træ-
der løbende i kraft fra den 1. juni 2007 og frem. 

Formålet med REACH er, at den skal sikre et højt 
beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. 
REACH vil medføre, at alle virksomheder får 
mere grundlæggende viden om kemiske stoffers 
miljø- og sundhedsfarlige egenskaber, dette vil 
være til gavn for hele samfundet. Herudover kom-
mer der mere information i leverandørkæden; 
mellem producent, importør, distributør og down-
stream bruger. Dette benævnes leverandør-dialog. 

REACH dækker som udgangspunkt alle kemiske 
stoffer, og alle virksomheder der producerer, im-
porterer, forhandler eller anvender kemiske stoffer. 
REACH gælder for virksomheder, der handler 
med rene kemiske stoffer, kemiske blandinger og 
artikler, hvori der indgår kemiske stoffer.

Artikler er omfattet, hvis de indeholder særligt 
problematiske stoffer eller hvis de har en tilsigtet 
afgivelse af et kemikalie (f.eks. bleer med lotion, 
duftviskelæder m.v.). 

REACH står for:
Registrering; Producenter og importører af kemi-
ske stoffer skal sørge for registrering af disse.

Evaluering; Myndighederne vurderer forslag til 
nye forsøg, og vurderer om der er behov for mere 
viden om udvalgte kemiske stoffer.

Authorisation; Myndighederne godkender bru-
gen af de mest skadelige kemiske stoffer til speci-
fikke anvendelser.

Chemicals; Grundlæggende er alle kemiske stoffer 
omfattet af REACH.

I forbindelse med REACH etableres et nyt Euro-
pæisk Kemikalieagentur i Helsinki; ECHA (Euro-
pean Chemicals Agency). Agenturet skal blandt 
andet stå for den praktiske håndtering af registre-
ringen, kontrol af om registreringen lever op til 
kravene samt vurdering af testforslag. Agenturet 
skal også stå for den praktiske administration af 
godkendelsesordningen samt udarbejdelsen af vej-
ledninger til industri og myndigheder.

I REACH hænger opgaver og forpligtelser nøje 
sammen med virksomhedens rolle:

Producenter; er virksomheder der producerer rene 
kemiske stoffer.
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Importører; er virksomheder der importerer rene 
kemiske stoffer, kemiske produkter eller artikler 
fra lande udenfor EU.

Downstream brugere; er virksomheder der blan-
der kemiske stoffer og -produkter til andre kemi-
ske produkter, for eksempel rengøringsmidler og 
maling eller virksomheder der producerer artikler 
for eksempel lys, elektronisk udstyr, møbler eller 
tøj. Det er også virksomheder der omhælder kemi-
ske stoffer og produkter samt professionelle brugere. 

Distributører; er virksomheder, der kun opbeva-
rer og markedsfører kemiske stoffer og produkter 
for trediepart.

I REACH er det vigtigt at finde ud af hvilke opga-
ver virksomheden har. 

Producenter; har pligt til at præregistrere, registre-
re, udarbejde sikkerhedsdatablade, evt. udarbejde 
kemikaliesikkerhedsvurdering og eksponerings-
scenarium, klassificere og mærke de kemiske stof-
fer, overholde anvendelsesbegrænsninger og delta-
ge aktivt i leverandørdialogen.

Importører; har de samme opgaver/forpligtelser 
som producenter.

Downstream brugere; har pligt til at anvende det 
kemiske stof eller –produkt som foreskrevet på sik-
kerhedsdatablad og  evt. eksponeringsscenarium, 
udarbejde sikkerhedsdatablade for egne produkter 
og deltage aktivt i leverandørdialogen.

Distibutører; har pligt til at deltage aktivt i leve-
randørdialogen.
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Gennemførelsen af REACH sker i flere etaper over 
en længere årrække. På nedenstående tidslinie kan 
tidsfristerne for de forskellige aktiviteter ses:

Det er vigtigt for virksomheder at indstille sig på 
den ændrede praksis og opbygge de nødvendige 
kompetencer for at kunne leve op til den større 
rolle, der er tiltænkt dem i forbindelse med hånd-
tering af kemikalier.

Den danske industri er domineret af downstream 
brugere og har relativt få egentlige producenter af 
kemikalier. Ansvaret for registreringen og dermed 
tilvejebringelse af data for de kemiske stoffer ligger 
med REACH hos producenter og importører. 

08 092007

�.	jUnI	�007 
Bestemmelserne om sikkerhedsdatablade 
træder i kraft

�.	jUnI	�008
Nye kemiske stoffer registreres løbende

�.	jUnI	�008 
Præregistrering af indfasningsstoffer

�.	deCeMBer	�008
Præregistrering ophører

�.	jAnUAr	�009 
Agenturet offentliggør liste over  
præregistrerede kemiske stoffer

�.	jUnI	�009
Agenturet offentliggør liste over kemiske  
stoffer til godkendelsesordningen

Tidslinie



85

Men REACH medfører også nye opgaver for 
downstream brugerne. Det er vigtigt at få overblik 
over hvilke kemiske stoffer der indgår i virksomhe-
dens produktion eller produktsortiment. Hvilke 
roller virksomheden har i forbindelse med 
REACH samt overblik over tidshorisonten. Derfor 
er kemikaliestyring et godt grundlag for REACH.

Men også leverandørdialogen er vigtig: Danske 
virksomheder vil primært skulle videregive infor-
mation om deres anvendelse af kemikalierne.

Informationsstrømmen bygger på det eksisterende 
system med sikkerhedsdatablade (SDS, tidligere 
leverandørbruganvisninger). Enhver erhvervsmæs-
sig downstream bruger skal ved køb af et kemika-
lie modtage et opdateret SDS, der lever op til gæl-
dende lovgivning, fra sin leverandør. Hvis der er 
tale om et farligt stof, der produceres af kemikalie-
producenten i mængder større end 10 ton, skal 
producenten udarbejde et eksponeringsscenarie på 
baggrund af en kemikaliesikkerhedsvurdering, som 
skal følge sikkerhedsdatabladet.

10 13 18

�.	deCeMBer	�0�0
Frist for registrering af kemiske stoffer produ-
ceret eller importeret i mængder over 1000 tons

Frist for registrering af de mest sundheds- 
farlige kemiske stoffer (CMR) i mængder større 
end 1 tons samt de mest miljøfarlige kemiske 
stoffer (PBT og vPvB) i mængder større end 
100 tons

 Frist for at anmelde fareklassificeringen for  
alle farlige kemiske stoffer uanset mængde.

�.	jUnI	�0�3
Frist for registrering af kemiske stoffer  
produceret eller importeret i mængder  
over 100 tons

�.	jUnI	�0�8
Frist for registrering af kemiske stoffer  
produceret eller importeret i mængder over  
1 ton
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Downstream brugeren skal vurdere om virksomhe-
dens anvendelse af kemikaliet er beskrevet i et 
eventuelt eksponeringsscenarie. Er anvendelsen 
ikke beskrevet skal downstream brugeren informe-
re leverandøren om virksomhedens specielle an-
vendelse og sende den beskrivelse til leverandøren, 
som så kan opdatere sit eksponeringsscenarium til 
den specielle anvendelse. Er forholdet til leveran-
døren således, at downstream brugeren ikke har 
lyst til at sende denne type information til sin leve-
randør har downstream brugeren mulighed for 
selv at udarbejde et eksponeringsscenarium og sen-
de det til EU-kommissionens agentur. Dette agen-
tur har som mål at samle al information om kemi-
kalier i EU.

REACH indeholder nogle undtagelser, visse stof-
fer er undtaget fra registrering, (f.eks. levnedsmid-
ler), mens enkelte er helt undtaget (f.eks. radioak-
tive stoffer). For at få overblik over undtagelserne 
henvises til www.mst.dk eller  
www.REACH-KLARBESKED.dk

Eksponeringsscenariet er et tillæg til sikkerhedsda-
tabladet, og skal udarbejdes for de farlige stoffer, 
der produceres i mængder større end 10 ton pr år. 
Det skal indeholde en beskrivelse af, hvordan stof-
fet anvendes gennem hele produktkæden, fra det 
produceres til det bliver til affald. Derfor skal 
downstreambrugeren informere deres leverandører 

om, hvad de anvender stoffet til. Eksponerings-
scenariet skal blandt andet indeholde oplysninger 
om anvendelse, arbejdsbetingelser (mængde, tid, 
koncentrationer m.v., risikoreducerende tiltag 
(handsker, maske, udluftning m.v.) og ekspone-
ringsværdier i forhold til mennesker og miljø. 

På følgende hjemmesider kan du finde yderligere 
oplysninger om REACH.

www.mst.dk
www.REACH-KLARBESKED.dk
www.at.dk
www.ec.europa/echa/

BIlAg	6:	reACh
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I regeringens strategi for en bæredygtig udvikling 
fra 2002 er det betonet at:

Kemikalier der anvendes i samfundet, hverken må 
give uønskede virkninger som kræft, mindsket for-
plantningsevne, ændret arvemasse eller påvirke sår-
bare økosystemer. I 2020 må ingen produkter eller 
varer på markedet indeholde kemikalier med sær-
ligt problematiske sundheds- eller miljøeffekter.

I forhold til arbejdsmiljøet siger strategien:

Alle danske arbejdspladser bør udgøre en sikker og 
sund ramme for kreativitet, kvalitet og produktivi-
tet. I 2020 bliver ingen under arbejdet udsat for 
sundhedsskadelige påvirkninger fra kemiske stof-
fer, med særligt fokus på kræftfremkaldende stof-
fer, organiske opløsningsmidler og tungmetaller.

Baggrunden for strategien er den danske kemika-
lieregulering igennem de sidste 20 år. Danmark 
har op gennem 80’erne og 90’erne skærpet indsat-
sen på kemikalieområdet. 

Den danske strategi på kemikalieområdet er base-
ret på arbejdet i en lang række internationale orga-
ner, som ud over EU omfatter forsamlinger som 
f.eks. Nordsøkonferencen, HELCOM, OSPAR-
COM og UNECE, der alle har fokus på udfasning 
af uønskede kemikalier. 

Arbejdet med regeringens strategi for bæredygtig 
udvikling og regulering af klassificeringen af  
kemiske stoffer og produkter hører under  
Miljøministeriet. 

BIlAg	7:	den	dAnsKe	KeMIKAlIestrAtegI
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Kemikaliestyring
Følgende netværk i Key2Green tilbyder KEMIGUIDEN:

> Green Network

> Grønt Netværk Sønderjylland

> MiljøForum Fyn

> Miljøforum Midtjylland

> Københavns Miljønetværk

> Miljønetværk Syd

> Netværk for Grøn Erhvervsudvikling Sjælland

> Miljøforum Nordjylland

> MILSAM

Manualen er trykt med støtte fra Miljøstyrelsen
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