
Vil De have
Styr på miljøet ??

Vil De have Viden om 
Kemikalier??

Vil De have en
Risikovurdering??
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Viden om
kemikalier

Hvorfor?

Informationer om farer
skal findes på etiketter, 
brugsanvisninger og 
andre dokumenter, som
skal følge kemikalierne.

Leverandører skal 
udarbejde
brugsanvisninger og
brugere skal anvende
informationerne ved 
valg af produkter og
ved planlægning af 
arbejdet mv.

Hvordan?

KemiRisk kan ind-
hente oplysninger,
formidle viden eller
udarbejde dokumenter
f.eks.

*Faremærkning
*Sikkerhedsdatablad
*Arbejdsplads-
brugsanvisning 
*Transportdokumenter
(ADR) eller
* anmeldelser/ansøgning 
til myndighederne

og

tilbyde kurser på 
kemikalieområdet.

KemiRisk

Samarbejder med
DTC
Risø 
TNG Engineering Aps
 

KemiRisk

Kemikalier,
Risikovurdering og
Ledelsessystemer
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Styr på miljøet??

Hvorfor?

Ved arbejde med 
kemikalier er der mange
farer, som skal undgås
ved

Transport – Modtagelse –
Opbevaring – Anvendelse -
Bortskaffelse

Hvordan?

* KemiRisk kan opbygge 
et ledelsessystem på 
arbejdsmiljø-, miljø- eller 
transportområdet.

* KemiRisk kan 
vurdere om forholdene
på Deres virksomhed 
er i orden (intern audit,
sikkerhedsrådgiver for
transport af farligt 
gods).

KemiRisk

Har mange års erhvervs-
erfaring fra
Arbejdstilsynet, 
Miljømyndigheder 
og Risø

inden for 
kemisk industri,
forskningslaboratorier og
jern- og metalindustrien

fra stilling som 
Sikkerhedschef,
Arbejdsmiljørådgiver,
Tilsynsførende
Afdelings- og Sektionsleder
Underviser
Analysekemiker

Er examineret som
Sikkerhedsrådgiver for
transport af farligt gods.

Risikovurdering??
Hvorfor?

Nye regler stiller krav
om risikovurdering ved
arbejde med
kemikalier.
Virksomhedens APV
skal udvides og ved
eksplosionsfarlig
atmosfære (ATEX) skal
der ske en
zoneklassificering og
udarbejdes tegning
over områderne.

De nye krav (ATEX)
skal være opfyldt inden
1. juli 2006.

Hvordan?

KemiRisk har
udviklet et koncept,
hvori samtlige regler
på det kemiske
område er dækket
ind.

*Efter et kursus hos 
KemiRisk kan De selv 
bruge konceptet på 
Deres virksomhed,

eller 

* KemiRisk kan 
indføre det eller dele
deraf som konsulent-
ydelser 

eller

* KemiRisk  kan stå 
for zoneklassificering
(ATEX) af Deres
virksomhed.


