Bilag 9
Meddelelse i henhold til § 25, stk. 1, nr. 2 og 3 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr.
878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011
Vejledning, se bagside
Virksomhedens

Art

Navn

tlf..

Indehaver
Adresse
Kommune
Cvr. nr
meddeler
herved til

(sæt X
og udfyld
rubrikken)

meddeler
herved til
(sæt X
og udfyld
rubrikken)

ARBEJDSTILSYNET at
1.

man fremstiller giftige stoffer eller produkter . . . . . .

2.

man opblander, fortynder, imprægnerer med, omhælder eller pakker giftige stoffer eller produkter . .

3.

man anvender giftige stoffer eller produkter
ved fremstilling af produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

man anvender giftige stoffer eller produkter
i virksomheden som hjælpemiddel . . . . . . . . . . . . . . .

MILJØSTYRELSEN at
5.

man importerer giftige stoffer eller produkter . . . . .

6.

man sælger giftige stoffer eller produkter en gros . .

7.

det kun er en engangs meddelelse . . . . . . . . . . . . . . .

Angiv stofferne
eller produkttyperne

8.

De omhandlede giftige stoffer eller produkter er af typerne:

(sæt X)

9.

De omhandlede giftige stoffer eller produkter er:

meddeler
herved at

især gasser
(sæt X)

især væsker

især pulvere

10. De omhandlede giftige stoffer og produkter fremstilles, anvendes, importeres og/eller
sælges i følgende mængder pr. år:
< 10 kg

10 – 100 kg

> 100 kg

(sæt X)

11. Opbevares giftige stoffer eller produkter i produktionsanlæg eller -systemer:
ja

nej

Virksomheden

Arbejdstilsynet

Miljøstyrelsen

Dato:_____________________________
Underskrift:_
_________________________________________________
Meddeler anderkendt dato:

Embedsstempel
Underskrift:____
_____________________________________________
Meddeler anerkendt dato:

Embedsstempel
Underskrift:_
________________________________________________

Denne meddelelse skal opbevares som bevis for retten til at besidde gifte og er gældende for 3 år.
Ved giftige stoffer og blandinger forstås stoffer og blandinger, der skal klassificeres som meget
giftige, giftige, kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i henhold
til Miljøministeriets til enhver tid gældende klassificeringsbekendtgørelse samt stoffer og
blandinger, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v. skal klassificeres som akut
toksiske i kategori 1, 2 og 3, som specifik målorgantoksiske i kategori 1 efter en enkelt eksponering
(STOT SE 1) eller som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1 A og 1
B.
Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må sælges til følgende virksomheder
1) a) sygehuse,
b) videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne
eller kommunerne,
c) godkendte teknologiske serviceinstitutter, jf. lov om teknologi og innovation,
d) laboratorier og institutioner, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og
Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsprogram, som er medunderskriver af
European co-operation for Accreditations multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse,
e) virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at
fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker,
f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser,
lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler,
g) læger, tandlæger og dyrlæger.
2. a) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man anvender meget
giftige og giftige stoffer og blandinger, herunder at man foretager opblanding, fortynding,
imprægnering, omhældning og pakning som nævnt i lovens § 4,
b) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man fremstiller meget
giftige og giftige stoffer eller blandinger ved fremstilling af blandinger af enhver art. Der
tænkes f.eks. på virksomheder i hvis blandinger, der indgår giftige stoffer på en sådan
måde, at de under produktionen omdannes til mindre farlige forbindelser eller indgår i det
færdige produkt i så ringe mængde, at blandingen som sådant ikke er giftig,
c) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man anvender meget
giftige og giftige stoffer og blandinger som råvarer eller hjælpemiddel i egen virksomhed.
3. virksomheder, som til Miljøstyrelsen har givet meddelelse om, at man importerer eller sælger

meget giftige stoffer eller blandinger en gros.
4. detailhandlere, der har fået Miljøstyrelsens tilladelse til at sælge meget giftige og giftige stoffer
og blandinger, dog kun for så vidt angår de gifte, som er omfattet af tilladelsen.
Kun apoteker og de under pkt. 4 nævnte detailhandlere må sælge meget gifte og giftige stoffer
og blandinger til privatpersoner over 18 år.
Den der sælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger, skal sikre sig, at køberen er
berettiget til at købe disse.
Vejledning til udfyldelse af blanketten:
Et eller flere af punkterne 1-6 skal udfyldes.
Punkt 7 udfyldes hvis det drejer sig om en engangsanvendelse, import eller salg.
Punkt 8-10 skal altid udfyldes.
Punkt 8 udfyldelse med så præcis angivelse, som muligt. F.eks. blyforbindelser, analysekemikalier,
flusholdige loddemidler, zinkchromatholdig maling. Det anbefales at sikkerhedsdatabladet
vedlægges.
Punkt 11 skal udfyldes hvis punkterne 1-4 er udfyldt.
Fremsendes udfyldt med en frankeret returkuvert til det relevante arbejdstilsynscenter, såfremt nr.
1-4 incl. er udfyldt, eller til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, såfremt nr. 5-6 incl.
er udfyldt. Hvis der både er udfyldt i nr. 1-4 og nr. 5-6 skal blanketten sendes til det relevante
tilsynscenter, som efterfølgende sender den til Miljøstyrelsen.
Denne anerkendte meddelelse opbevares som bevis for retten til at besidde giftige stoffer og
blandinger.
Denne blanket hentes på www.Virk.dk, Arbejdstilsynets eller Miljøstyrelsens centrale hjemmeside
på internettet.

