
Mere styr på kemikalier 
 
Leverandører skal fremover give oplysninger om flere stoffers far-
lighed – EU har bare givet dem en meget lang frist 
 
Af Niels Stoktoft Overgaard, niels@stoktoft.dk 
 
Ved du og dine kolleger altid, om de ting, som I arbejder med, er 
farlige – og hvor sundhedsskadelige de måske er? Nu er der hjælp 
på vej, men det tager tid! EU har vedtaget en ny kemikalielov, kal-
det REACH, og den skulle give større overblik over de mange stof-
fer, som bruges på arbejdspladserne. Men reglerne indføres grad-
vist, og først om ti år er alle paragraffer sat i kraft! 
 
I Danmark og resten af EU er ikke mindre end 100.000 forskellige 
kemiske stoffer på markedet. Cirka 8.000 er optaget på myndighe-
dernes liste over ”farlige stoffer”. En stor part af de resterende 
92.000 er slet ikke undersøgt for deres farlighed, eller der findes 
kun få oplysninger. 
 
Fremover skal leverandørerne undersøge mange flere kemiske stof-
fers virkning på sundheden. De skal registreres, og sælgeren skal 
medsende oplysninger om, hvordan de bruges på en sikker måde. 
 
Udskiftning 
Arbejdspladser må aldrig anvende et farligt stof, hvis det kan ud-
skiftes med et ufarligt eller mindre farligt. Men det er svært at ud-
skifte et grimt stof med et andet, som der ikke rigtig findes oplys-
ninger om. Måske er alternativet endnu værre. Derfor kan den nye 
EU-lov få væsentlig betydning. 
 
Arbejdsmiljøkonsulent Palle Larsen fra 3F sammenligner med tryk-
keribranchen, hvor mange grafiske arbejdere for år tilbage fik hjer-
neskader på grund af opløsningsmidler. Da kemikaliernes farlighed 
kom frem, blev arbejdsgiverne tvunget til at anvende alternative 
løsninger. 
 
- Problemet er, at det tager så lang tid, før de nye EU-regler er 
fuldt indført, siger Palle Larsen. Der bliver taget meget stort hensyn 



til leverandører og producenter. Folk kan nå at blive syge mange 
gange på grund af kemiske stoffer inden år 2018, siger Palle Lar-
sen, der arbejder i 3F’s Fagpolitisk Center for Arbejdsliv. 
  
Pjece 

LO har i forbindelse med indførelsen af REACH udarbejdet en pjece. 
Den understreger, at de hidtidige arbejdsmiljøregler stadig gælder. 
Arbejdsgiverne kan ikke bare vente på EU-lovens virkning. De skal 
fortsat udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger og gennemføre ar-
bejdspladsvurderinger. 
  
Pjecen om REACH giver også bud på, hvad tillidsvalgte kan gøre. 
Du kan få den i din afdeling eller hente den elektronisk på 
http://www.lo.dk/POLITIKOMRADER/Arbejdsmiljo/Aktuelt/~/media/
LO/Politikomrader/Arbejdsmiljo/Reach%20pjece.ashx 


