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NAME OF THE PRESENTATION

Af Linda Nielsen Schuleit, Technical Manager, ansat i Markedsovervågningen i Arbejdstilsynet

og Jette Røgen, Senior Consultant, Bureau Veritas



KICK OFF SEMINAR 2020

Nye regler om kemiske 
arbejdspladsvurderinger (APV)

Fortegnelse over farlige stoffer

Sikkerhedsdatablade

Kemisk risikovurdering

Oplæring og instruktion
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APB ophæves – hvad så?

 1. juli 2019 – ABP kravet er ophævet, 

nye regler

 Fokus på sikkerhedsdatablade, kemisk 

risikovurdering og oplæring/instruktion

Linda Nielsen Schuleit - BV jan 2020

Kemisk 

risikovurdering

Oplæring og 

instruktion



Ikke nye regler

 Kemisk risikovurdering (kemisk APV) er en del af den 
almindelige APV

 Direktivfastlagt i Kemisk Agens Direktivet (98/24/EF) 

 Implementeret i Bekendtgørelse om arbejde med 
stoffer og materialer og i Bekendtgørelse om 
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved 
arbejde med stoffer og materialer

 Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og 
materialer
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Bekendtgørelse om arbejde 

med stoffer og materialer

• § 6. Hvis der findes 

farlige stoffer og 

materialer på 

arbejdspladsen, skal der i 

arbejdspladsvurderingen 

efter bekendtgørelsen om 

arbejdets udførelse tillige 

indgå følgende 

vurderingselementer, …



Kemisk risikovurdering 
for arbejde med farlige stoffer og materialer

Virksomheden skal:

Hvis resultatet af den kemiske risikovurdering tilsiger det, skal der laves 

en handlingsplan, som skal skrives ind i den almindelig APV
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Udarbejde en 

produktliste over 

farlige stoffer 

Indhente 

sikkerhedsdatablade

Vurdere 

arbejdsprocesser og 

udarbejde en kemisk 

risikovurdering 



Produktlisten - sikkerhedsdatablade

 Virksomheden skal lave en liste over alle farlige stoffer og materialer 

sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade. 

 Ansatte skal have adgang til listen og sikkerhedsdatabladene.
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Sikkerhedsdatablade (SDS)

Leverandøren har pligt til at medlevere et SDS til farlige produkter

SDS skal leveres på dansk i Danmark.

Produkter, hvor der IKKE automatisk medfølger et sikkerhedsdatablad:

 Produkter, der udbydes til offentligheden (byggemarked, supermarked 
m.v)

 Produkter, der ikke opfylder kriterierne for klassificering som farligt, men 

indeholder et farligt indholdsstof  

Linda Nielsen Schuleit - BV jan 2020

EUH 210 – sikkerhedsdatablad kan 
på anmodning rekvireres



Produkter fritaget fra krav om SDS
skal også risikovurderes

For visse produkter fritager REACH generelt for forpligtelsen til at levere 

sikkerhedsdatablade. 

Produkter, der er fritaget, er produkter, 

der er omfattet af anden EU lovgivning.

Fx:

 Lægemidler

 Kosmetiske produkter

 Fødevarer

 Foderstoffer
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Til brug for den konkrete vurdering kan 

oplysninger om farlige indholdsstoffer

• i kosmetik findes i ingredienslisten, herunder 

indhold af farvestoffer, konserveringsmidler, 

parfumestoffer, persulfater, thioglycolater og 

acrylater

• i lægemidler om det aktive stof findes i 

mærkningen og om eventuelle bivirkninger i 

indlægssedlen

• i fødevarer findes i ingrediensliste med 

angivelse af stoffer eller produkter, der 

forårsager allergier eller intolerance

• i foderstoffer findes i mærkningen med 

oplistning af eventuelle fodertilsætningsstoffer, 

herunder konserveringsmidler, farvestoffer og 

aromastoffer

AT vejl. Arbejde med stoffer og materialer



Processer – farlige stoffer kan dannes

 Stoffer og materialer kan være faste, flydende eller luftformige. De 

kan indgå i en fremstillingsproces, i en proces som et hjælpemiddel

eller opstå som et biprodukt ved en proces, fx som farlige dampe.

 Stoffer og materialer, kan fx være dannet ved en arbejdsproces 

som fx ved støv, stænk, dampe og aerosoler i luften, slibe- og 

borestøv med respirabelt kvarts, røg fra svejsning og lodning samt 

dieseludstødningsgasser.
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Arbejdsprocesser skal vurderes

 med inddragelse af oplysninger om produkter 

(sikkerhedsdatablade)

 hvad sker der i arbejdsprocessen når produkter blandes sammen 

 medtage alle kilder til eksponering – to ufarlige produkter kan 

reagere og blive farlige

 dannes der farlige stoffer/produkter i arbejdsprocessen som ikke har 

et sikkerhedsdatablad 
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Kemisk risikovurdering

Skal indgå syv vurderingselementer:

1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber

2. Eksponeringsgrad, -type og –varighed 

3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og 
materialer, herunder mængden, 

4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller 
skal træffes

5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser

6. Arbejdstilsynets grænseværdier 

7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Linda Nielsen Schuleit - BV jan 2020

Metodefrihed

Dokumentation



Kemisk risikovurdering
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Kan udsættelse give skader og symptomer: 

• straks, fx akut giftig, ætsende, øjenskade

• flere timer efter udsættelse, fx skadelig ved 

indånding

• længerevarende udsættelse, kroniske skader fx 

kræft, allergi, organskade, skade på 

nervesystemet

Hvordan udsættelsen sker og i hvilket omfang:

• Produkternes farlige egenskaber

• Arbejdsprocessen og hvordan udsættelsen er forebygget

• Hvilken type udsættelse der er tale om, fx indånding af dampe, 

aerosoler eller støv, utilsigtet indtagelse,  hudkontakt, øjenkontakt 

fx fra stænk osv.

• Varigheden af udsættelsen.

Hvordan arbejdes der:

• Opbevaring

• Arbejdsstedets indretning

• Mængder bruges der

Er de enkelte farer effektivt forebygget:

• Procesudsugning (dampe/aerosoler fra væske/gas) 

– obs på eftersyn og vedligeholdelse

• Åndedrætsværn – obs på skift af filtre

• Handsker (kontakt med huden) – obs på 

handskemateriale, gennemtrængningstider

• Beskyttelse af øjne – obs på stænk, aerosoler



Oplæring og instruktion

Altid inden arbejdsopstart – arbejdsgiverens ansvar.

Ansatte skal kende til:
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Farer og risici der kan 

være forbundet med 

arbejdet,

sikkerhedsforanstaltnin

ger der skal beskytte

imod disse farer og 

risici,

og i tilfælde af uheld 

hvordan der hjælpes,

opsamles spild mm.



Oplæring og instruktion

 Skal baseres på den kemiske risikovurdering

 Oplæring og instruktion er som udgangspunkt mundtligt

 Oplæring og instruktion skal passe til den enkelte virksomheds 

konkrete arbejdssituation og tilpasses de konkrete medarbejdere
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Oplæring og instruktion
skal mindst omfatte følgende punkter

1. De farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen, 

herunder stofferne eller materialernes navn, faremærkning, risici og 

udsættelse for dem, 

2. Hvordan stoffer eller materialer håndteres, bruges og opbevares
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder 
eventuelle anvendelsesbegrænsninger,

3. Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder 

værnemidler og disses placering på arbejdspladsen,

4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende 

5. Hvordan stoffer og materialer, samt værnemidler, bortskaffes og 

øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.
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Skriftlig understøtning af oplæring og instruktion

Den mundtlige instruktion skal understøttes af skriftligt materiale i tre tilfælde:

1. når der arbejdes med eller er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og 
materialer, fx.

 ”Kan fremkalde kræft” 

 ”Kan forårsage genetiske defekter”

 ”Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn”,

 ”Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding”,

2. ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold.

3. når den kemiske risikovurdering i øvrigt tilsiger det.
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Dokumentation for skriftlig understøttelse
oplæring og instruktion

 Piktogrammer, videoer eller andet 

materiale, der er tilgængeligt  for 

de ansatte

 Resultatet af kortlægningen af 

den kemiske risikovurdering
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Eksempler på skriftlige materialer kan være: 

Beskrivelser, piktogrammer, tegninger eller en 

video

En analyseforskrift eller synteseforskrift på et 

laboratorium med angivelse af risici ved de enkelte 

anvendte stoffer og sikkerhedsforanstaltninger, 

der skal anvendes ved forskellige trin i analysen 

eller syntesen.

Blandingsrecepter, arbejdsforskrifter eller 

arbejdsinstruktioner med angivelse af risici ved de 

enkelte anvendte stoffer og materialer og 

sikkerhedsforskrifter ved forskellige trin og faser i 

arbejdet.



Kan de gamle 

arbejdspladsbrugsanvisninger  bruges?

Virksomheden må gerne bruge eksisterende APB´er som grundlag for 
en effektiv oplæring og instruktion af de ansatte.

 Hvis APB´erne er baseret på den kemiske risikovurdering, så de er 
dækkende for de nye krav

 Hvis APB´er er opdateret, og kemiske processer er indarbejdet

Det er virksomhedens eget ansvar, at APB´er er baseret på den 
kemiske risikovurdering og er dækkende for de nye fokus
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KEMISK APV I PRAKSIS

JETTE RØGEN, SENIOR CONSULTANT, BUREAU VERITAS HSE
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

KEMIKALIELISTE

© Copyright Bureau Veritas
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

PROCESSER
FORSTÅELSE

© Copyright Bureau Veritas



Slide / 23
NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

GRUPPERING

© Copyright Bureau Veritas
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING

Risiko = Fare * Sandsynlighed

Risiko afhænger af:

• Farlighed

• Arbejdsforhold

• Mængde

• Varighed

• Beskyttelse

Napo

© Copyright Bureau Veritas

Bilag/napo-sgh-03-flammable-en.wmv
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 1793/2015:

§11. Arbejdspladsvurderingens del om stoffer og materialer skal være skriftlig og tilgængelig for 
de ansatte.

§ 6. Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i 
arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelsen om arbejdets udførelse tillige indgå følgende 
vurderingselementer:

1) stofferne og materialernes farlige egenskaber,

2) eksponeringsgraden, -typen og varigheden,

3) omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,

4) virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

5) hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske 
undersøgelser,

6) grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og

7) leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

© Copyright Bureau Veritas

• Farlighed

• Arbejds-

forhold

• Mængde

• Varighed

• Beskyttelse
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING

DNEL

DNEL

Udsættelse
RCR 

Beregnet udsættelse RCR > 

1

(RCR : Risk Characterisation

Ratio)

Beregnet udsættelse RCR > 

1

RCR < 

1

Beregnet udsættelse
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING

Beregnes med modeller

• Ecetoc TRA

• Chesar

• Consexpo

Erfaringsbaseret

• Processen støver

• Sørg for udsugning

• Brug maske lige over processen
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING
GENNEMGANG

Rundgang

Noter

- hvad

- Hvem

- hvornår

- hvor tit

- hvor store mængder

- hv………….

Tag billeder
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING
CHESS

Lav oversigt

• kemikalie

• proces/afdeling

• Anvendelse

• kategorier (drift, rengøring, spild)

• beskrivelse af proces

• eksponerings –hyppighed og –varighed

• mængde

• placering

• mulig kontakt (hud, luftveje…)

• værnemidler

• forebyggende foranstaltninger (udsugning, statisk elektricitet….)

• grænseværdier

• forhold ved spild

• værnemidler ved spild
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING
CHESS

Kortlægning

• Spørgsmål

• Nedskrive risikovurdering

© Copyright Bureau Veritas
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING
ELEKTRONISK SYSTEM

© Copyright Bureau Veritas
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING
CHESS

Eksponeringsvurdering

• Klasser 1-5

- Væske

• Kogepunkt og håndterings-

temperatur

- Fast stof

• Lav (fast stof, ikke støvende)

• Medium (krystallinsk, lægger sig hurtigt)

• Høj (tåge, fint støv, forbliver i luften)

- Mængder

• Lille (gram / milliliter)

• Medium (kilo / liter)

• Stor (ton / kubikmeter)

- Hvor ofte

• Dagligt

• Ugentligt

• Månedligt

• Årligt

- Øvrige eksponeringsveje

• Hudkontakt

• Øjenkontakt

• Indtagelse© Copyright Bureau Veritas
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

RISIKOVURDERING
DOKUMENTATION

© Copyright Bureau Veritas
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

INSTRUKTION
MUNDTLIG KONTRA SKRIFTLIG
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NYE REGLER OM KEMISKE ARBEJDSPLADSVURDERINGER

INSTRUKTION

© Copyright Bureau Veritas
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TID TIL SPØRGSMÅL

ELLER FIND OS I STANDOMRÅDET I PAUSEN


