Gode råd til sikker opbevaring af
giftige kemikalier
∙∙Få styr på hvilke giftige kemikalier, der opbevares
på arbejdspladsen og i hvor store mængder
∙∙Udpeg en eller flere giftansvarlige, hvis den samlede mængde af gifte overstiger 125 ml
∙∙Opbevar giftige kemikalier forsvarligt i et aflåst skab
eller rum
∙∙Vær opmærksom på, at der er krav om opsætning
af advarselstavler på giftskabe, giftrum og døre til
skabe og lokaler, hvor der opbevares gifte
∙∙Sørg for at giftige kemikalier ikke er tilgængelige for
børn eller opbevares i nærheden af/sammen med
levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lign.
∙∙Begræns antallet af personer med adgang til de
giftige kemikalier

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder I mere information
om reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen. Her kan
I blandt andet hente:
∙∙ Faktaarket ”Salg og opbevaring af gifte”
∙∙ Oversigten ”Stoffer, som er omfattet af opbevaringsreglerne og pligt til tyverianmeldelse”
∙∙ Denne pjece i pdf-format
Se mere på mst.dk/gift

∙∙Sørg for at uvedkommende ikke kan få adgang til
faciliteter, hvor der opbevares giftige kemikalier
∙∙Sørg for at informere alle, som håndterer kemikalier, om hvilke krav der knytter sig til håndtering og
opbevaring af de mest giftige kemikalier
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Opbevaring og tyverianmeldelse
af giftige stoffer og blandinger

Hvis I opbevarer giftige stoffer og
blandinger, skal I:

Virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer
og blandinger, er underlagt særlige krav om sikker opbevaring
og pligt til at anmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger
i henhold til klassificeringsbekendtgørelsen. Kravene skal
sikre, at giftige kemikalier ikke kommer i de forkerte hænder
samt forebygge ulykker.

∙∙ Udpege en/flere giftansvarlig(e), som sikrer korrekt
opbevaring, samt at uvedkommende ikke har adgang
til de pågældende stoffer og blandinger. Kravet gælder
for virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige
stoffer og blandinger i en samlet mængde større end
125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang.

Bekendtgørelsen indeholder også krav om, at giftige stoffer
og blandinger skal opbevares forsvarligt, under lås og utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden
af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

∙∙ Politianmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger.

Hvad er giftige stoffer og blandinger?
Generelt er der tale om stoffer og blandinger mærket med
piktogrammerne ”dødningehoved” og ”eksploderende
mand”, der skal klassificeres som:
∙∙ giftige eller meget giftige (R23, R24, R25, R26, R27 eller
R28 med eller uden R39) i hht. klassificeringsbekendtgørelsen eller
∙∙ akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 (H300, H301, H310,
H311, H330 eller H331) i hht. CLP forordningen
∙∙ specifik målorgantoksicitet i kategori 1, ”STOT SE 1”,
(H370) i hht. CLP forordningen

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder I en samlet oversigt
over hvilke typer stoffer og blandinger, som er underlagt
reglerne for forsvarlig opbevaring.

Hvad er reglerne for
politianmeldelse ved tyveri?
Formålet med at involvere politiet er at forebygge, at kemikalierne misbruges til at forvolde skade på andre mennesker, eller at der sker ulykker på grund af forkert håndtering.
Derfor skal I anmelde begrundet mistanke om tyveri af
giftige stoffer og blandinger til politiet.
Anmeldelsen skal indeholde oplysninger, som kan bruges til
at identificere den/de stjålne stoffer/blandinger:
∙∙ betegnelse (f.eks. kemisk navn) eller handelsnavn for
stoffet eller blandingen
∙∙ faresætninger (HXXX) eller risikosætninger (RXX) for
stoffet/blandingen
∙∙ for stoffer: CAS nr (fremgår af sikkerhedsdatablad)
∙∙ for blandinger: CAS nr på det eller de stoffer, som har
givet anledning til blandingens klassificering (fremgår
af sikkerhedsdatablad)
∙∙ andre eventuelle kendetegn, f.eks. batch nr, produktions nr, serienr, eller øvrige oplysninger, der kan bidrage
til at spore stoffet eller blandingen
∙∙ den stjålne mængde

Hvad er den giftansvarliges
opgaver?
En giftansvarlig skal sørge for, at I opbevarer gifte
forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn og
ikke sammen med eller i nærheden af foderstoffer,
levnedsmidler, lægemidler og lignende. Den giftansvarlige skal også sikre, at uvedkommende ikke
har adgang til giftene.
Hvor omfattende opgaven er afhænger af virksomhedens størrelse og antal/volumen opbevarede
kemikalier. Nogle steder vil det fx dreje sig om at
låse et begrænset antal kemikalier ind i et dedikeret
giftskab, hvor kun en eller få personer har adgang.
Andre steder kan opgaven evt. kræve, at der udarbejdes procedurer for, hvor og hvordan kemikalierne
opbevares, hvem der har adgang til de giftige kemikalier, hvordan forbruget kontrolleres, og hvordan
adgangsforholdene kontrolleres både for interne og
eksterne. Det vil typisk gælde for store laboratorier,
sygehuse og produktionsfaciliteter mv., hvor der
håndteres et stort antal kemikalier, og hvor mange
ansatte eller studerende har adgang.

