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Gode råd 
• Få et overblik over, hvad der findes af farlige stoffer og materialer i hver afdeling på mejeriet 

• Ryd op og bortskaf det, der er for gammelt, eller som ikke bruges mere 

• Undersøg om de farlige stoffer og materialer kan erstattes med mindre farlige 

• Vurder indholdsstofferne i produkterne. Kontakt fx leverandøren 

• Undersøg om de forebyggende foranstaltninger virker fx afskærmninger og procesventilation 

• Brug automatisk dosering frem for manuel håndtering, hvis det er muligt 

• Sørg for, at de korrekte værnemidler til medarbejderne er til rådighed: kemikaliehandsker,  

sikkerhedsbriller/-skærm, åndedrætsværn og arbejdstøj 

• Sørg for, at medarbejderne er grundigt instrueret i brugen af alle produkter 

• Sørg for at sætte fokus på at minimere uheld med kemikalier 

• Tjek at alle farlige kemikalier er mærket med de nye rød/hvide faresymboler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante links 
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), Nr. 1793 af 18. december 

2015 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, Nr. 698 af 28. maj 2020 

• Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer, C.1.3-5, 2003 (opdateret januar 2020)  

• Arbejdstilsynets vejledning om rengøring og vedligeholdelse, A.1.4, 2001   

• BFA Industri - Kemikalier-Mærkning og klassificering (CLP) 

• Arbejdstilsynet – Hvilke stoffer og blandinger kræver giftmeddelelse?   

 

Fakta om stoffer og materialer 

Krav 
Vurder om: 

• Der i afdelingen arbejdes med farlige stoffer og 

materialer og om medarbejdere er instrueret i 

brugen af dem 

• Der findes 16 punkters sikkerhedsdatablade 

• Der er lavet en kemisk risikovurdering på de 

arbejdsopgaver/processer, hvor der indgår farlige 

stoffer og materialer (kravet om 

arbejdspladsbrugsanvisninger bortfaldt 1. juli 2019) 

• Arbejdspladsen er indrettet til arbejdet med de 

farlige stoffer og materialer 

• Medarbejderne unødigt udsættes for de farlige 

stoffer og materialer 

• Der anvendes de rigtige værnemidler 

 

 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
Ved arbejde med farlige stoffer og materialer skal det sikres at: 

• Medarbejderne ikke unødigt udsættes for påvirkninger  
• Antallet af medarbejdere, der udsættes for farlige stoffer, skal begrænses 

• Der skal være øjenskyl, hvor der er risiko for stænk 

• Der skal sørges for god almen ventilation 

• Grænseværdier for stoffer og materialer skal overholdes 

• Giftige stoffer skal opbevares aflåst og der skal søges en giftmeddelelse (gælder i 3. år) 
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